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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Бизнесът настоява за ускоряване на административните процедури в областта на околната 

среда 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57059 

 
 

Текст:  Ускоряване на административните процедури за бизнеса и въвеждане на принципа на 
мълчаливото съгласие в МОСВ поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на 
среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов.  Председателят на работодателската 
организация Васил Велев посочи, че бизнесът е затруднен от дългите процедури по ОВОС, по издаване 
на разрешителни и лицензи, както и от множеството обжалвания, които бавят инвестиционните 
процеси. 
Министър Димов заяви, че е започнал преглед на регулаторните режими, които са в компетентността 
на  МОСВ с цел улесняване и ускоряване на процедурите, намаляване на сроковете за издаване на 
документи и максимално облекчаване на режимите за микро, малкия и средния бизнес. 
От АИКБ поставиха и въпрос за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на 
такса „битови отпадъци“. Според  Васил Велев сегашният метод за начисляване на такса „смет“ на база 
данъчна оценка и балансова стойност на имотите трябва да отпадне и да се заплаща според 
количеството отпадъци. По този начин предприятията ще бъдат стимулирани да намаляват и 
оползотворяват  отпадъците.   Министър Димов отговори, че вече са започнали разговори с кметовете 
за поетапно въвеждане на новия принцип за определяне на таксите. 
Също така АИКБ настоя за съставяне на работна група между МОСВ и работодателите по проблемите 
на  водоползването.  Работодателите  искат обосновани размери на таксите за водоползване и 
регистриране на водовземните съоръжения на общините, бивша собственост на АПК и ТКЗС, които се 
ползват от бизнеса за стопански нужди. Бяха обсъдени и проблемите със  замърсяването на водните 
басейни. 
Министър Димов увери представителите на АИКБ, че за него е важна работата с организациите на 
работодателите, които създават добавена стойност, защото икономическото развитие е единият от 
факторите, който заедно с опазването на околната среда повишава качеството на живот на гражданите. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Четири общини ще подобряват чистотата на въздуха със средства по ОПОС 2014-2020 г. 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57029 

 
 

Текст: Четири общини – Гълъбово, Димитровград, Монтана и Несебър, получиха общо 644 008 лв. за 
подобряване  чистотата на атмосферния въздух. Средствата ще се използват за разработване на 
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общински програми за намаляване нивата на замърсителите и постигане на утвърдените норми за 
ФПЧ10, азотни оксиди, серен диоксид и други. 
Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Договорите за 
предоставяне на безвъзмездната финансова помощ  бяха подписани днес между министъра на 
околната среда и водите Нено Димов и кметовете – на Гълъбово Николай Колев, на Димитровград Иво 
Димов, на Монтана Златко Живков и на Несебър Николай Димитров. 
„Пожелавам успех в разработването на общинските програми. Надявам се скоро да се стигне и до 
изпълнението на конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха, за което има осигурено 
финансиране. Когато има средства, те трябва да се използват по най-добрия начин“, подчерта министър 
Димов. 
Кметовете благодариха за добрата работа с министерството и подчертаха, че МОСВ и общините работят 
в една посока – за по-чист въздух и по-чиста околна среда. 
Основен проблем за четирите общини е превишаването на нивата на фини прахови частици, но наред с 
това в Гълъбово ще трябва да бъдат набелязани мерки за намаляване на емисиите на серен диоксид. 
Безвъзмездната финансова помощ за Гълъбово е 150 294 лв., за Димитровград – 182 000 лв., за Монтана 
– 182 672 лв. и 129 042 лв. за Несебър. Със средствата ще се извърши оценка на качеството на въздуха. 
Ще се анализират източниците на замърсяване и ще се предложат конкретни мерки за подобряване 
чистотата на въздуха. 
Проектите се реализират по процедурата „Разработване/ Актуализация на общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух“, която е с бюджет 3 млн. лв.. Първите три договора бяха подписани 
с Пловдив, Асеновград и  Враца на 15 май 2017 г. Трите общини получиха 355 хил. лв. за актуализация на 
общинските си програми. 
Подобряването на качеството на атмосферния въздух е от особена важност в политиките за опазване на 
околната среда. Предстои създаване на работна група между Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията за набелязване на мерки за трайното решаване на проблема с фините 
прахови частици в цялата страна. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Темата на Световния ден на околната среда през 2017 г. е „Свързване на хората с природата“ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57047 

 
 

Текст:  Темата на Световния ден на околната среда – 5 юни за 2017 г. е „Свързване на хората с 
природата“, информират от Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Тя е свързана с 
възможността хората да се докоснат до природата, да я опознаят и да осъзнаят ползите от нея за живота 
им. 
Защитените зони притежават невероятен потенциал за човешкото здраве и социалното приобщаване, 
който може да бъде използван за повишаване на знанията и познаването за биологичното 
разнообразие. Световният ден на околната среда е чудесна възможност за рекламиране на зоните от 
мрежата Натура 2000 и за запознаване на хората с техните предмети и цели. В мрежата „Натура 2000“ в 
България са включени 119 защитени зони за опазване на дивите птици и 233 защитени зони за опазване 
на природните местообитания на дивата флора и фауна, разположени на над 34% от територията на 
страната. 
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По повод празника организаторите планират създаването на природен фотоалбум, посветен на 
защитените зони от екомрежата „Натура 2000“. Те приканват всички да се включат в неговото 
подреждане, като направят снимки на любимите си природни места и ги качат с кратко описание защо 
са избрали мястото на сайт: http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/picture-all-places-
matter  Снимките ще бъдат маркирани с логото на „Натура 2000“. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заместник-министър Николай Кънчев откри семинар за управление на отпадъците 

Линк: http://m.focus-news.net/?action=news&id=2399408 

 
 

Текст:  Заместник-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев откри съвместно с френския 
посланик Н.Пр. Ерик Льобедел семинар „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането 
до икономическото и енергийното им оползотворяване“. Форумът се организира в рамките на второто 
издание на конкурс „Екообщина“. 
„Политиките по управление на отпадъците на европейско и национално ниво са насочени към 
значително намаляване на количеството на генерираните отпадъци чрез нови инициативи за 
предотвратяване на образуването на отпадъци, по-добро използване на ресурсите, както и насърчаване 
на  преминаването към по-устойчиви модели на потребление и производство“, каза зам.-министър 
Кънчев. Той подчерта, че споделянето на френския опит ще е от полза за българските общини, за които 
управлението на отпадъците все още е предизвикателство. 
„По Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” – ос “Отпадъци” е наличен финансов ресурс от 
524 948 901 лева, като целта е управление на отпадъците по начин, който не застрашава живота и 
здравето на хората и им предоставя една чиста и благоприятна околна среда“, посочи зам.-министър 
Николай Кънчев. Той отбеляза, че общините у нас имат важна роля за постигане на целите за 
рециклиране и за намаляване на депонирането на отпадъци и изрази благодарност за усилията, които 
полагат. 
Конкурсът „Екообщина“се проведе за първи път през 2016 г. с цел популяризиране постиженията в 
сферата на управление на отпадъците, управление на водите, устойчива мобилност и енергийна 
ефективност и отличаване на най-добрите в тези направления общини . Министерството на околната 
среда и водите е партньор по две категории на конкурса – „Устойчиво управление на водите“ и 
„Устойчиво управление на отпадъците“. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Нено Димов се срещна с посланика на Гърция 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56999 

http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/picture-all-places-matter
http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/picture-all-places-matter
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Текст:  Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с посланика на Република 
Гърция в България Н. Пр. Григориос Василоконстандакис. Те обсъдиха двустранните отношения в 
областта на околната среда и водите. Акцент в разговорите беше управлението на водите на 
трансграничните реки и изграждането на система за ранно предупреждение от наводнения. 
Гръцкият посланик изрази задоволството си от доброто сътрудничество между България и Гърция в 
сектора, както и от работата на съвместната българо-гръцка експертна група, създадена с цел прилагане 
на подписаната през 2010 г. декларация за разбирателство и сътрудничество в областта на използването 
на водните ресурси в съответните територии от споделените речни басейни. 
Министър Димов подчерта ползотворното сътрудничество на експертно равнище, както и доброто ниво 
на комуникация и ангажираност на компетентните институции по въпросите на водите в двете страни. 
Той изрази надежда, че двустранните отношения в областта на околната среда и водите ще се развиват 
в дух на добросъседство и взаимен интерес. 
Обсъдена беше и възможността за посещение и провеждане на среща между министъра на околната 
среда и енергетиката на Гърция Янис Циронис и министър Димов. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Столична община под съд заради мръсния въздух 

Линк: https://greentech.bg/archives/72368 

 
 

Текст:  Група граждански и екологични oрганизации, обединени под името “Група за чист въздух”, 
дадоха под съд Столична община заради мръсния въздух – “от името на всички живущи, работещи и 
учащи в столицата”. Основанието е бездействието на община в периода 2015-2017 г., когато – въпреки 
сериозните нива на замърсяване на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ), общината не е предприела 
никакви мерки, за да предпази населението. 
Неправителствените организации, които заведоха колективен иск, са „За Земята“ – Достъп до 
правосъдие заедно със Спаси София, Асоциация Диабет тип 2 и Център за независим живот, заедно с 
адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов. 
Замърсяването на въздуха е канцерогенно – това обяви Световната здравна организация още през 2013 
г. Рискът за индивида е нисък, посочва агенцията, но е почти почти неизбежен. Така е, защото човек 
може да избере да не пие или да не пуши, но не може да избере какъв въздух да диша, обясняват от 
организацията. В този смисъл отговорността на местните власти е огромна, а бездействието е вреда за 
здравето. 
Пак според СЗО, замърсяването на въздуха на открито води до: 
40% – исхемична болест на сърцето; 
40% – инсулт; 
11% – хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ); 
6% – рак на белия дроб; 

https://greentech.bg/archives/46689
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3% – остри респираторни инфекции при децата. 
През април тази година Европейската комисия осъди България заради мръсния въздух. Нарушението на 
страната ни обхваща всички региони в страната. Основанието е „систематичното и постоянно 
неспазване от 2007 г. до 2014 г. включително както на годишните, така и на дневните пределно 
допустими стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10“. 
Вносителите на иска напомнят, че последната приета стратегия за качеството на въздуха е изтекла през 
2014 г., а гласуваната преди седмица Програма за качеството на атмосферния въздух 2015-2020 г. все 
още не е публична, и предвид скандалния начин на приемането ѝ, имат съмнения в нейната 
законосъобразност и ефективност. 
 

https://greentech.bg/archives/71673

