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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Благоевград и Перник получиха 191 834 лв. по ОПОС за чистотата на въздуха 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57343 
 

 
 

Текст: Благоевград и Перник ще получат 191 834 лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ 
за подобряване чистотата на въздуха. Договорите за безвъзмездна финансова помощ бяха подписани 
днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кмета на Благоевград Зорница 
Кралева-Тончева и кмета на Перник Вяра Церовска. Двете общини ще разработят програми за 
намаляване на замърсителите и постигане на утвърдените норми за фини прахови частици, серен 
диоксид, азотни оксиди и други вредни вещества. 
„Пожелавам успех на двете общини. Който се справи по-бързо, ще може да кандидатства по-скоро за 
финансиране на конкретните мерки. В Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020“ са заделени 
общо 115 млн. лв. за подобряване чистотата на въздуха“, каза министър Димов. 
Безвъзмездната финансова помощ за Благоевград, където са отчетени превишения на ФПЧ10 и 
полиароматните въглеводороди, е 98 140 лв. В момента общината  изпълнява програма за подобряване 
на качеството на въздуха, която ще бъде актуализирана и ще обхване периода 2019-2023 г. 
Договорът с Перник е на стойност 93 694 лв. Общината ще трябва да вземе мерки срещу някои от най-
опасните замърсители – ФПЧ10, ФПЧ2,5, полиароматни въглеводороди и серен диоксид. 
Получавайки необходимите средства, общините ще имат възможност да оценят по-добре източниците 
на замърсяване и да планират адекватни и пропорционални мерки за решаването на проблема, тъй 
като праховите частици, серният диоксид и азотните оксиди засягат в най-голяма степен човешкото 
здраве. 
До момента по процедура „Разработване/ актуализация на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“ са сключени 10 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
общините Пловдив, Асеновград, Враца, Гълъбово, Димитровград, Монтана, Несебър, Шумен, 
Благоевград и Перник. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 1 288 349 
лв. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов призова кметовете да вземат мерки за чистота на въздуха през лятото 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=57324 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов изпрати писмо до 28-те кметове на общини 
с нарушено качество на  атмосферния въздух. С него министърът призовава за стриктно изпълнение на 
предвидените в общинските програми мерки за намаляване на нивата на ФПЧ10, и поддържането на 
ниско ниво там, където е постигнато съответствие. 
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Министър Димов настоява за мерки, приложими през летния сезон – редовно измиване на основните 
пътни артерии, благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства, озеленяване на 
свободните площи, поддържане в добро състояние на пътната настилка, контрол на строителните 
дейности на територията на общината. 
От изключителна важност за дейностите по изпълнение на мерките от програмите е създаването на 
организация за контрол на  изпълнението. На основание чл. 41, ал. 2 от Наредба №12 за норми за серен 
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух, контролът на изпълнението на програмите по чл. 27 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух (ЗЧАВ) се осъществява от общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ. 
Според решение по дело С-488/15, постановено на 5 април от съда на ЕС в Люксембург България не е 
спазила нормите за ФПЧ10 във всички агломерации и зони на страната. Независимо, че 
предварителните данни от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух за 2016 г. 
показват положителни тенденции за намаляване както на броя превишения, така и на стойностите на 
средногодишната концентрация, съответствие с нормите по показател ФПЧ10, е постигнато само в 
отделни общини. Решението на съда може да доведе до налагането на финансови санкции на България. 
Предвид сериозността на проблема министърът разчита на добро сътрудничество и конструктивни 
действия от страна на общините и на РИОСВ за навременно и ефективно изпълнение на заложените в 
програмите мерки за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух. 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: КРИБ ще предложат как да намалее административната тежест в екологията 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/biznes/2017/06/13/2988370_krib_shte_predlojat_kak_da_namalee_administrativ
nata/ 
 

 
 

Текст: Работодателите ще предложат конкретни мерки за намаляване на административната тежест и 
съкращаване на сроковете за издаване на документи от компетентността на Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ). 
 
Това e договорено на среща днес на министъра на околната среда и водите Нено Димов с 
ръководството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), съобщиха от 
министерството. 
Обсъдени са възможностите за облекчаване на процедурите по различните регулаторни режим, както и 
либерализиране на нормативните изисквания там, където те са по-високи от необходимото спрямо 
ангажиментите на страната по европейското законодателство. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев се ангажирал организацията да направи допитване до своите 
браншови и регионални структури за административните проблеми, които срещат, и да предложат 
експертна подкрепа за намиране на нормативни и законодателни решения. 
Той посочил, че инвестиционния климат в страната е добър, разширяват се предприятия и се разкриват 
нови производства и затова е много важно държавата да подкрепя инвестиционния процес. Във връзка 
с това Домусчиев приветствал заявената от министър Димов политика на намиране на баланс между 
защитата на околната среда и икономическото развитие. 

http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssedYfrQfSATtQwb3zQG3QQAr2EgXnPOwhO-BDWpz5H2qmk6CVYkaTVYED7SJYxbBHJvgOrgbWocV6bytAU9fKO3e60EO-GnCutTXclU8DCEPvUD-9FbyR-YnKPw08cCjAnM_yLnxWK0KJaV1bNklUtUHBDLMB1QYR20_Qi5qKCpxegV9dsmEIMPjo28i0QEx-xx4XQZFAH7pbQE7AEUcmpi8FfJeQLr_aSbfmV4_lKKXcIGDM7f7Ct%2526sig%253DCg0ArKJSzLsv8mS1l-oXEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp:/hyundai.bg/cars/i20-special-edition-2017/
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjssedYfrQfSATtQwb3zQG3QQAr2EgXnPOwhO-BDWpz5H2qmk6CVYkaTVYED7SJYxbBHJvgOrgbWocV6bytAU9fKO3e60EO-GnCutTXclU8DCEPvUD-9FbyR-YnKPw08cCjAnM_yLnxWK0KJaV1bNklUtUHBDLMB1QYR20_Qi5qKCpxegV9dsmEIMPjo28i0QEx-xx4XQZFAH7pbQE7AEUcmpi8FfJeQLr_aSbfmV4_lKKXcIGDM7f7Ct%2526sig%253DCg0ArKJSzLsv8mS1l-oXEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp:/hyundai.bg/cars/i20-special-edition-2017/
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По-рано днес министър Димов се срещнал и с ръководството на Българската търговско-промишлена 
палата. Министърът представи приоритетите на МОСВ и обявил, че разчита на диалога и съвместната 
работа с БТПП при решаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда. 
Председателят на палатата Цветан Симеонов споделил досегашния опит на палатата в работата с 
министерството и изразил надежда сътрудничеството да продължи. От БТПП настояли за по-скорошно 
въвеждане на принципа "замърсителят плаща" при определяне на таксите за третиране на отпадъци. 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Кметовете на големите градове непоколебимо продължават борбата за климата 

Линк: https://greentech.bg/archives/72430 

 
 

Текст: Американската администрация трябва да преосмисли „драматичната грешка“, която допусна, но 
въпреки нея много напредък ще бъде постигнат от лидерите на градовете по света, заяви председателят 
на Групата на градовете-лидери по опазване на климата „C40“ (C40 Cities Climate Leadership Group) – Ан 
Идалго, която е кмет на Париж. 
„Независимо от решението на президента Тръмп, най-големите градове в света … остават решително 
ангажирани към това, което трябва да се направи, за да се изпълни Парижкото споразумение“, се казва 
в изявление на Идалго. „Не минава нито ден без кметовете на C40 на всеки континент да вземат смели и 
пионерски решения в полза на гражданите на бъдещето. Ще бъдем безмилостни. Доказателствата и 
неотложността на климатичната криза, както и икономическият потенциал на преминаването към по-
зелено бъдеще, ни оставят без алтернатива“. 
„Съкрушителни“ – това бе определението, което даде Делфур Мур, кметът на Сидни, за някои решения 
на правителствата като това на САЩ. „Но докато националните действия водят до провал, ние виждаме 
все повече и повече градски власти да демонстрират лидерството, от което спешно се нуждаем“. 
91 големи града участват в мрежата „C40“. Така тя представлява повече от 650 милиона души. В 
партньорство с консултантската фирма Arup групата публикува доклад в четвъртък, в който се 
препоръчва градовете да се съсредоточат върху мерки пиковите парникови емисии да бъдат достигнати 
до 2020 г., а след това да се работи за намаляването им наполовина на база жител през следващото 
десетилетие. 
Кметът на Вашингтон Муриел Боузер заяви, че има „специално задължение“ да продължи да подкрепя 
програмите за развитие на нисковъглеродна икономика в столицата на САЩ след решението на Тръмп 
за изтегляне от Парижкото споразумение. Това включва развитието на един от най-големите проекти за 
общински слънчеви системи в страната и най-голямото споразумение за закупуване на вятърна енергия. 
„В момент, когато нашата страна трябва да е лидер в борбата срещу изменението на климата, е 
разочароващо да видиш как се оттегляме в изолация. За щастие вярвам, че лидерите в страната ще 
продължат да мислят глобално, да действат локално и да гарантират, че САЩ остава силен партньор в 
борбата срещу изменението на климата“. 
Реакцията на кмета на Ню Йорк Бил де Бласио беше бърза и остра. „Президентът Тръмп може да обърне 
гръб на света, но светът не може да пренебрегне истинската заплаха от изменението на климата. Това 
решение е неморално спрямо общественото здраве, безопасността и сигурността на всички на тази 
планета“. 
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Източник: haskovo.info 
 

Заглавие: Общинска полиция проверява изхвърлянето на отпадъци, глобите – до 50 бона 

Линк: http://haskovo.info/61330/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F/ 

 
 

Текст:  КОРЗ и Общинска полиция започват проверка на вида на отпадъците във връзка със зачестилите 
случаи на изхвърлени производствени отпадъци в контейнерите за смет, което е забранено, съобщават 
от пресслужбата на кметството. 
Така се затруднява обслужването на съдовете, получава се нерегламентирано замърсяване и запълване 
свободния обем, предназначен за събиране на битовата смет. 
Общинското звено КОРЗ и Общинска полиция ще извършват необходимите проверка за контрол за 
недопускане изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за битова смет. За извършените 
нарушения глобите за физически лица са от 300 до 1000 лв., а за юридически лица за неопасни 
отпадъци глобата е от 1400 до 4000 лв., а за опасни отпадъци глобата е от 10 000 до 50 000 лв. 
При извършването на ремонтни работи не е разрешено изхвърлянето на строителни отпадъци в 
контейнерите за смет. За целта е определена площадка за строителни отпадъци, за ползването на която 
се получава разрешение от общината. 
От общината се обръщат към гражданите с призив да използват по предназначение поставените съдове 
за различните по вид отпадъци. 
От кметството призозават да се прилага на практика разделното събиране на отпадъци и при 
забелязване на нарушения да се изпращат сигнали на телефон – 038 603 339, за предприемане на 
необходимите мерки. 
В същото време читатели на Haskovo.info продължават да сигнализират за нередности при изхвърлянето 
на отпадъци, какъвто бе последният случай при почистването на мазета на блок 1А в хасковския квартал 
“Орфей”. 

 
 


