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Източник: news.bg 
 

Заглавие: МОСВ с консервативен подход към спешните мерки с бюрокрацията 

Линк: https://news.bg/politics/mosv-s-konservativen-podhod-kam-speshnite-merki-s-byurokratsiyata.html 
 

 
 

Текст: Екологичното министерство с консервативен подход при прегледа на административните 
режими с цел намаляване на тежестта за гражданите и бизнеса. 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов отговари на актуални въпроси от депутатите в 
Комисията по околната среда и водите. 
Нено Димов заяви, че административната тежест в сферата на околната среда и водите за малките и 
средни предприятия ще бъде облекчена. За микро и малките компании може да се въведе принципа на 
мълчаливото съгласие. Ще се прецени също дали за тях могат да отпаднат тежките процедури по 
Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), посочи министър Димов. 
Той обясни, че вече се работи с работодателските организации за преглед на административните 
процедури в МОСВ с цел намиране на решения за облекчаване на бизнеса. От тях вече постъпват 
предложения и идеите се обсъждат.  
Министърът уточни, че има административни процедури, които са ангажименти по европейски 
директиви и регламенти и няма как да бъдат премахнати. 
Първият от въпросите на депутатите бе този на ексминистъра на екологията Ивелина Василева и 
председател на комисията за изисканите от министър-председателя спешни мерки за справяне с 
бюрокрацията. Ивелина Василева подчерта, че МОСВ и неговите подразделения имат отношение към 
инвестиционния процес. Министър Нено Димов заяви, че вече са проведени срещи с работодателски и 
неправителствени организации. Той бе категоричен, че МОСВ има възпираща функция и спазването на 
режимите гарантира опазването на околната среда. По думите му все пак е важно да бъдат извадени 
пред скоби микро и малките предприятия, за които по-скоро да бъде въведен принципът на 
мълчаливото съгласие. Министър Димов каза още, че има ангажименти, които представлявали част от 
европейското законодателство, които няма да бъдат докоснати. Все пак той бе категоричен, че МОСВ 
ще работи за въвеждане на максимален брой електронни услуги, което по думите му е и ключ към 
опростяване на процедурите. 
"Специално в сферата на околната среда и водите трябва да бъдем максимално консервативни", 
коментира министър Димов. Той отстоя тезата си, че е по-важно да бъдат предприети правилните 
действия преди да се предприемат каквито и да било законодателни промени. "За мен ключово е да 
подходим по-консервативен начин", настоя Димов и изтъкна, че човешката грешка в околната среда не 
се възстановява лесно.  
Явор Божанков от ПГ "БСП за България" отправиха въпрос относно качеството на атмосферния въздух, за 
което има наказателна процедура срещу България. 
Министър Димов увери, че в момента по ОП "Околна среда" има средства, насочени към опазване 
чистотата на въздуха в размер на 115 млн. лв. Така предстои общините да представят своите 
актуализирани планове за опазване и подобряване качеството на въздуха. 
Министър Нено Димов заяви, че се мисли за подмяната на отоплителните тела с по-ефективни и 
целесъобразни, които да могат работят и с друг вид гориво, освен твърдо. "Надали с ресурсите, които 
разполагаме можем да удовлетворим нуждите на тези 57% от населението", коментира екоминистърът 
по отношение на енергийните помощи. По думите му фокусът е индивидуалното потребление в 
градовете, в които има най-сериозно превишаване на нормите за чистота на въздуха. 
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Явор Божанков изтъкна, че е против всякаква логика фактът, че данъка на един нов автомобил е много 
по-висок отколкото за стар такъв. Той посочи, че така се стимулира населението да купува стари 
автомобили. 
Относно отпуснатите от правителството 14 млн. лв. за утилизиране на опасните отпадъци в химическия 
промишлен комплек на Девня стана ясно, че въпреки, че не е задължение на Министерски съвет, 
правителството е отпуснало средства за решаването на проблема, който датира от края на 90-те години. 
Очаква се да бъде направена обществена поръчка за утилизирането на отпадъците. Такава възможност 
съществувала във Франция. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Възобновяемата енергия вече не е ниша за институционалните инвеститори 

Линк: https://greentech.bg/archives/72693 
 

 
 

Текст: Институционалните инвеститори вече са нетърпеливи да влагат средства в проекти за 
възобновяема енергия, въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да съживи техния главен 
конкурент: въглищата. Това стана ясно от мненията на финансови ръководители, събрали се на 
конференция тази седмица. 
“Преди пет или шест години фондовете не се насочваха точно към инвестициите в сферата на 
възобновяемите енергийни източници, но днес ВЕИ днес са ключов компонент на инфраструктурните 
инвестиции”, каза Дейвид Джордано, изпълнителен директор и директор на инвестициите за Северна 
Америка, Латинска Америка и Азия в BlackRock. Той сподели вижданията си на форума „Финансиране за 
възобновяема енергия” в Ню Йорк. Джордано е категоричен, че „възобновяемата енергия вече не се 
счита за ниша”. 
Платформата за инвестиции във ВЕИ инфраструктура BlackRock, стартирана през 2012 г. от екипа на 
Джордано, сега управлява над 4 милиарда долара – клиентски активи – вложени предимно в проекти за 
вятърна и слънчева енергия. 
Независимо от амбициите на Тръмп, и дори без оглед наличието на федерални субсидиии помощи, 
американските градове, щати и корпорации вече са насочили вниманието си към възобновяемата 
енергия, казват финансистите. Това помага на проектите да привличат капитал в ерата на ниски лихвени 
проценти. 
“Налице е голям интерес от широк спектър от инвеститори, включително инфраструктурни фондове, 
застрахователни компании, пенсионни фондове, финансови мениджъри и цели корпорации”, каза 
Реймънд Ууд, изпълнителен директор и директор по енергийните системи и ВЕИ в Bank of America 
Merrill Lynch. Големи американски компании като Wal-Mart Stores Inc. ) и General Motors Co вече са 
превърнаха в едни от най-големите купувачи на енергия от възобновяеми източници в САЩ през 
последните години, сочат данните на “Ройтерс“. По думите на Уудс, разработчиците на вятърни и 
слънчеви проекти заедно са добавили около 40 гигавата към мрежата на САЩ през последните две 
години, а общата инсталирана вятърна и слънчева генерация достига около 120 гигавата. 
“На практика разгръщането на възобновяеми източници е достигнало скоростта за излизане (от 
рисковия първоначален етап – б.р.),“ казва Уудс. „Експертите предвиждат огромни нови инсталации 
между 2017- и 2020 г.” 
  
 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Две работни групи готвят мерки срещу мръсния въздух от битовото отопление и трафика 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/06/23/2994755_dve_rabotni_grupi_gotviat_merki_sreshtu_mrusniia/ 
 

 
 

Текст: Междуведомствена работна група готви предложения за промяна в законодателството, която 
цели да се ограничи съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите за битово отопление. 
Друга такава работна група подготвя предложения за мерки, които да ограничат замърсяването на 
въздуха с фини прахови частици от автомобилния транспорт. 
Това съобщи от парламентарната трибуна министърът на околната среда и водите Нено Димов в 
отговор на въпрос от народния представител Миглена Александрова за конкретни мерки за 
подобряване чистотата на въздуха в София. 
Той не представи конкретните мерки, с които ще се ограничи замърсяването в столицата, а вместо това 
изтъкна, че Столична община има изготвена програма за управление на качеството на атмосферния 
въздух за периода от 2015-2020 г., за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на 
фини прахови частици. "В програмата на Столична община са посочени комплекс от мерки за 
намаляването на замърсяванията," увери той. 
Заради сериозността на проблема, обясни още Димов, МОСВ в края на 2016 г. Народното събрание 
ратифицира споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и 
Международната банка за възстановяване и развитие. 
Предстои разработване и приемане на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Тя 
следва да идентифицира приложените мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение , 
финансирането. 
  
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистърът поиска отсрочка от Европейския съюз за депонирането на отпадъците 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/06/21/2993250_ekoministurut_poiska_otsrochka_ot_evropeiskiia_suj

uz/ 

 
 

Текст: Екоминистърът Нено Димов поиска отлагане на разпоредбата за депонирането на отпадъците за 
България. Това стана по време на заседанието на Съвета на министрите на околната среда на 
Европейския съюз в Люксембург, съобщиха от министерството. 
Според него на България е необходимо повече време, за да отговори на заложените изисквания. По 
думите му разпоредбите са от ключово значение за осигуряването на плавен преход към рециклиращо 
общество. Към момента обаче страната ни не може да се справи с изискванията. 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/06/23/2994755_dve_rabotni_grupi_gotviat_merki_sreshtu_mrusniia/
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Европейската комисия предлага свеждането на депонирането на отпадъците до 10% до 2030 г. 
Европарламентът пък поиска по-строги мерки и намаляване на депонирането до 5% за същия период. 
Очакванията са този процес да бъде приключен до 2040 г. 
България си е поставила за цел до 2023 г. да влязат в експлоатация технологии и техника за 
рециклиране на отпадъци с капацитет 105 000 тона годишно. Допълнително ще бъде осигурен и 
капацитет за оползотворяване на битовите отпадъци от 180 000 тона на година. 
 
 

Източник: trud.bg 
 

Заглавие: Министър Нено Димов: МОСВ ще разработи Национална програма за качеството на 
атмосферния въздух  
Промени в законодателството ще ограничат съдържанието на сяра и пепел във въглищата и 
брикетите за битово отоплени 
 

Линк: https://trud.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%89%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/ 

 
 

Текст: Столична община има изготвена програма за управление на качеството на атмосферния въздух 
за периода от 2015-2020 година, намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини 
прахови частици. В нея  са посочени комплекс от мерки за намаляването на замърсяванията. 
Това заяви от парламентарната трибуна министърът на околната среда и водите Нено Димов, който 
отговори на въпрос от народния представител Миглена Александрова относно конкретни мерки за 
подобряване чистотата на въздуха в София. 
„Предвид сериозността на проблема с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух фини 
прахови частици, МОСВ предприема следните действия – в края на 2016 г. Народното събрание 
ратифицира споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството и 
Международната банка за възстановяване и развитие. В резултат на това предстои разработване и 
приемане на Национална програма за качеството на атмосферния въздух. Тя следва да идентифицира 
приложените мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение , финансирането и др.”, обясни 
министър Димов. 
Той подчерта, че е създадена и междуведомствена работна група, която да изготви предложения за 
промяна в законодателството, с основна цел да бъде ограничено съдържанието на сяра и пепел във 
въглищата и брикетите за битово отопление. 
„Направена е междуведомствена работна група с цел предприемане на мерки срещу замърсяването на 
въздуха с фини прахови частици от автомобилния транспорт”, обясни още министър Ненов Димов. 
 

http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2017/03/14/2934789_evrodeputatite_glasuvaha_za_poveche_reciklirane_i/

