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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов: Чистотата на атмосферния въздух е основен приоритет на МОСВ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58660 

 
 

Текст: Един от основните приоритети в програмата на МОСВ е чистотата на атмосферния въздух. 
Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов на пресконференция за 
представянето на приоритетите в сферата на околната среда, заложени в управленската програма на 
правителството за 2017-2021 г. 
„Знаем за констатациите на Световната здравна организация и други международни институции, че 
чистотата на въздуха е тясно свързана със здравето на хората – с респираторните заболявания и 
особено с алергиите при подрастващите“, каза министър Димов. Затова проблемът трябва ясно да се 
припознае от кметовете, които носят отговорност в населените места. Според министъра голяма част 
от програмите за намаляване на замърсяванията в атмосферния въздух в общините са изтекли и 
местните власти трябва да бъдат по-активни за набелязване на мерки за подобряван. За 
актуализация и нови общински планове в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) 
са предвидени 3 млн. лв. 
Създадена е и междуведомствена работна група за подготовка на законови промени, с които ще се 
ограничи използването на въглища с високо съдържание  на сяра и пепел за битовото отопление. 
„Това е основният проблем в 21 от 25-те града, в които се наблюдава замърсяване на въздуха над 
нормите“, допълни министърът. Предвижда се създаване на онлайн информационна система за 
подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух като част от националната 
система за мониторинг. 
Друг приоритет в управленската програма е устойчивото управление на отпадъците. „От 
изключителна важност във връзка с наказателната процедура срещу страната ни от Европейската 
комисия, е прекратяване на експлоатацията на старите общински депа, които не отговарят на 
изискванията на европейското законодателство“, заяви Нено Димов. Според графика, представен на 
ЕК, до края на 2017 г. трябва да бъдат затворени 113 общински депа. Досега са пуснати 49 от 
предвидените 55 регионални системи за управление на отпадъците, които трябва да заместят 
старите депа. Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за сметка на 
увеличаване на рециклираните. За насърчаване на рециклирането и използването  на отпадъците 
като ресурс е обявена и процедура на стойност 91,5 млн. лв. за кандидатстване по ОПОС. 
„При незатваряне на старите депа на страната ни ще бъдат наложени санкции. Например Италия е 
била глобена еднократно с 40 млн. евро плюс дневна санкция до изпълняване на изискванията“, 
съобщи зам.-министър Николай Кънчев. Той беше категоричен, че старите депа ще бъдат затворени, 
а там, където все още се изграждат новите системи, отпадъците ще се извозват към съседни общини. 
Кънчев съобщи, че две общини вече са излезли от риск за неспазване на изискванията – Пазарджик и 
Златица. Проблемни остават Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия. 
Друг важен акцент в програмата е намаляването на регулаторната тежест върху бизнеса и 
гражданите. В МОСВ най-тежките режими, които имат възпиращ ефект, са свързани с получаването 
на Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологичната оценка, комплексните 
разрешителни и рисковете от големи аварии с опасни химикали, заяви министър Димов. Той посочи, 
че на срещите си с работодателските организации е поел ангажимент да се намали броят на 
необходимите документи, като се искат по служебен път между администрациите. Предвиждат се 
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промени в 14 закона и 16 наредби за облекчаване на административната тежест за гражданите и 
бизнеса. 
Приоритет за МОСВ е и чистотата на водите. Работата в тази сфера ще бъде насочена към 
изграждането на пречиствателни станции, модернизиране на ВиК мрежите, по-ефективното 
използване на питейната вода като ресурс и управление на риска от наводнения. В сектор „Води“ са 
предвидени 2,3 млрд. лв. по ОПОС. 
Във връзка с Председателството на България на ЕС, зам.-министър Атанаска Николова обяви, че 
приоритет в околната среда е запазването на качеството на живот, опазването на 
природата,  преходът към кръгова икономика и екоиновациите. Предвижда се в периода 5-6 
февруари 2018 г. в София да се проведе конференция на високо министерско ниво, която се 
организира от България и ЕК за подобряване на качеството на атмосферния въздух и екоиновациите 
в тази сфера. 
МОСВ ще инициира създаването на научен съвет към министъра, който да представлява ефективна 
платформа за взаимодействие при справянето с екологичните предизвикателства. Според Нено 
Димов това ще е знак за добро партньорство и инструмент за взаимодействие при повишаване на 
информираността и общественото съзнание за ролята и значението на политиките по опазване на 
природата. 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистърът се съмнява в границите на "Натура 2000", съвпадали с кадастъра 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/22/3028695_ekoministurut_se_sumniava_v_granicite_na_natur

a_2000/ 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов заяви публично съмненията си във 
верността на очертаните граници на защитени зони, които трябва да влязат в екологична мрежа 
"Натура", и обяви, че ще бъдат проверявани на място. Това се случва, след като на обвиненията в 
манипулации в скандала "Калиакра" се изказаха различни страни, участвали в процеса – като 
бившият министър Джевдет Чакъров, учени и еколози, припомняйки, че определянето на тази 
защитени зони е дълга и тежка европейска процедура, включваща в различни етапи представители 
на цялата научна общност в България, много проверки, в това число и от Брюксел. 
"Границите на "Натура" вече са определени и те трябва да останат такива, но там, където има 
разминаване... границите на "Натура" съвпадат с границите в кадастъра. Не е нормално една 
природна граница да съвпада с една начертана от човека граница", заяви Димов по време на 
пресконференция за приоритетите на министерството му във вторник в отговор на журналистически 
въпрос по казуса "Калиакра". 
Картирането на границите на защитените зони се базира на теренни проучвания на учени от БАН по 
проект на Министерството на околната среда и водите и са били проверявани от други учени на БАН, 
валидирани са и от експерти на Европейския съюз. 
По думите на Ненов от този вторник проверка на място ще установи дали на терен тези граници 
съвпадат реално. Според него там, където съвпадат, ще да се дава компенсация на собствениците на 
имоти, чиито дейности биват ограничавани заради защитата на определени видове. 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/15/3024728_zonite_v_natura_se_opredeliat_ot_nauchnata_obshtnost_i/
http://www.dnevnik.bg/intervju/2017/08/17/3025427_doc_rosen_conev_novi_granici_na_mrejata_natura_e/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/15/3024728_zonite_v_natura_se_opredeliat_ot_nauchnata_obshtnost_i/
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Няколко часа по-рано във вторник в ефира на БНТ Тома Белев опроверга съмненията на министър 
Димов, като припомни: "Всички предложения за границите на защитени зони в "Натура" съвпадат с 
границите на имотите в кадастъра заради изрично разпореждане това да стане така от страна на 
министерството на екологията." 
Причината за това изискване за съвпадане на границите от страна на подчиненото на Нено Димов 
министерство е била невъзможността в Държавен вестник да се посочват отделно частите от 
имотите, които влизат в "Натура 2000". 
Димов напомни на кметовете за въздуха 
"Всички местни власти трябва да идентифицират чистотата на въздуха като основен проблем", заяви 
министърът на околната среда и водите, очертавайки приоритетите на правителството в областта на 
околната среда. 
В същото време Димов не може да обясни защо Изпълнителната агенция по околна среда и водите е 
отказала да предостави почасовите данни за качество на въздуха за последните четири години, което 
е информация от голям обществен интерес и заради което административен съд в София осъди 
агенцията. Той предположи, че става дума за голям обем от данни и това е затруднило ИАОС. 
"Още с встъпването си в длъжност обявих, че основен приоритет за мен ще е чистият въздух. Този 
проблем трябва да бъде решен основно от кметовете на общините. Битовото отопление е основният 
причинител на замърсяването на въздуха. Това сочат данните в 21 от 25 града, където се измерва 
чистотата на въздуха", каза още Димов. Предвижда се създаване на онлайн информационна система 
за подаване в реално време на данни за качеството на атмосферния въздух като част от 
националната система за мониторинг. 
Управление на отпадъците е друг акцент в работата на МОСВ . Причината е наказателната процедура 
срещу страната от Европейската комисия заради старите общински депа, които не отговарят на 
изискванията на европейското законодателство. Според графика, представен на ЕК, до края на 2017 
г. трябва да бъдат затворени 113 общински депа. От МОСВ уверяват, че този срок ще бъде изпълнен. 
Досега са пуснати 49 от предвидените 55 регионални системи за управление на отпадъците, които 
трябва да заместят старите депа. 
Приоритет в сектора е намаляването на депонираните отпадъци за сметка на увеличаване на 
рециклираните, уверяват от МОСВ. За насърчаване на рециклирането и използването на отпадъците 
като ресурс е обявена и процедура на стойност 91.5 млн. лв. за кандидатстване по ОПОС. 
Зам.-министър Николай Кънчев съобщи, че две общини вече са излезли от риск за неспазване на 
изискванията - Пазарджик и Златица. Проблемни остават Благоевград, Бяла, Дупница и Провадия. 
Друг приоритет за МОСВ е сектор "води". По думите на Димов за пръв път държавата прилага морска 
стратегия, ведомството ще наблегне на превенцията от наводнения и намаляване рисковете за 
здравето на хората. Предвиждат се още инвестиции в сектора ВиК. 

 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Карта на НАСА показва как изменението на климата е “подпалило” света 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/73394 

 
 

Текст: През лятото опустошителни горски пожари бушуваха из Португалия, Канада и даже Сибир – а 
някои се чудят дали климатичните промени ще направят подобни разрушителни пожари нормални. 
Карта с данни от Системата за управление на ресурсите (FIRMS) на НАСА разкрива съвременния свят, 
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маркиран в червено. Кевин Тренберт, учен от Националния център за атмосферни изследвания в 
НАСА, коментира пред DW: “Много от тези неща се случват на местно равнище, хората не винаги ги 
свързват с изменението на климата. Но действително има компонента на климатични промени в 
това, а рискът се увеличава поради глобалното затопляне. 
Данните на НАСА от картата на глобалните пожари FIRMS за последните седем дена, от 14 до 21 
август, разкрива свят, който гори. DW пише, че Европа е преживяла три пъти повече от средното що 
се касае до броя на горските пожари през лятото на 2017 година. Испания, Франция, Италия, 
Хърватия и Гърция пламтят, а горещите вълни създават благодатни за огъня сухи условия. 
894 941 хектара са изгорели в Канада този сезон, според местната служба за борба с горските 
пожари. Хората в Португалия пострадаха особено: по-рано през сезона 64 души загинаха, а около 
2000 души са откъснати от света заради скорошен пожар около Макао. 
Стотици домове бяха унищожени от горски пожари в Сибир. Дори Гренландия видя огън, описан като 
“безпрецедентен”. 
Жегите изсушават растенията и ги правят много по-податливи на запалване, обяснява Тренберт. Това 
създава условия за бързо разгарящи се горски пожари. 
 
 


