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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ планира увеличение на приходите от такси в бюджета за 2018 г. с 5,1 млн. лв. 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/mosv-planira-uvelichenie-na-prihodite-ot-taksi-v-

byudjeta-za-2018-g-s-5-1-mln-lv/ 

 
 

Текст: През следващата година МОСВ планира увеличение на приходите от такси с 5,1 млн. лв. Това 
стана ясно от думите на министъра на околната среда и водите Нено Димов при обсъждането на 
законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше приет от парламентарната комисия по околна 
среда днес. 
Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите, а приходите се 
трансферират на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) за финансиране на екологични проекти. В проекта на бюджета приходите на МОСВ общо 
са 56,3 млн. лв. Те се формират основно от  приходи от държавни такси, глоби, санкции и концесии. 
Предвидените разходи през 2018 г. са в размер на 49,8 млн. лв. и са завишени с 3,8 млн. лв. спрямо 
2017 г. От тези средства 2,3 млн. лв. са за персонал, 0,4 млн. лв. - за издръжка. За закриване и 
рекултивация на съществуващи сметища в областите Монтана и Габрово са предвидени 1,1 млн. лв. 
като капиталови разходи. 
През 2018 г. очертаните основни посоки в работата на администрацията са: управление и контрол на 
водните ресурси и отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, съхраняване 
на екосистеми и местообитания, както и мониторинг на околната среда. 
 

 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството увеличава приходите от такси в бюджета за 2018 г. с 5,1 млн. лв. 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/11/02/3070981_ekoministerstvoto_uvelichava_prihodite_ot_taksi_

v/ 

 
 

Текст: През следващата година министерството на екологията планира да увеличи приходите от 
такси с 5,1 млн. лв. Тази заявка е направил министърът Нено Димов, цитиран от пресцентъра на 
МОСВ, по време на обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше приет от 
парламентарната комисия по околна среда днес. 
Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Закона за водите, а приходите се 
трансферират на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 
финансиране на екологични проекти. В проекта на бюджета общо приходите на МОСВ са 56,3 млн. 
лв. Те се формират основно от приходи от държавни такси, глоби, санкции и концесии. 
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Предвидените разходи през 2018 г. са в размер на 49,8 млн. лв. и са завишени с 3,8 млн. лв. спрямо 
2017 г. От тези средства 2,3 млн. лв. са за персонал, 0,4 млн. лв. - за издръжка. За закриване и 
рекултивация на съществуващи сметища в областите Монтана и Габрово са предвидени 1,1 млн. лв. 
като капиталови разходи. 
През 2018 г. очертаните основни посоки в работата на администрацията са: управление и контрол на 
водните ресурси и отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, съхраняване 
на екосистеми и местообитания, както и мониторинг на околната среда. 
 

 
Източник: bloombergtv.bg 
 

Заглавие: МОСВ ще гарантира баланса между интересите на гражданите и бизнеса във Велинград 

Нено Димов, министър на околната среда и водите, за добива на волфрам и концесията на 

мина Грънчарица 

Линк: http://www.bloombergtv.bg/novini/2017-11-02/mosv-shte-garantira-balansa-mezhdu-interesite-

na-grazhdanite-i-biznesa-vav-velingrad               

 
 

Текст: Ще работя за баланс на интересите, за да живеят добре максимален брой хора. Тук съм да 
заявя, че МОСВ ще гарантира баланс, за да не пострадат гражданите и бизнеса в този район“, каза 
днес министърът на околната среда и водите Нено Димов на срещна с жителите на Велинград във 
връзка с концесията на мина „Грънчарица“ и добива на волфрам на територията на общината. В 
срещата участваха  представители на браншови организации от туризма и неправителствени 
организации, съобщават от министерството.  
Историята започва през 2009 и МОСВ прави опит да прекрати оценката за въздействието върху 
околната среда (ОВОС), но след съдебно обжалване процедурата продължава. 
С решение на директора на РИОСВ – Пазарджик от 12. 07. 2016 г. процедурата по ОВОС е спряна 
от  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив до издаване на 
административен акт за учредяване на санитарно-охранителна зона. На 28 август 2017 г. БДИБР 
обяви санитарно-охранителните зони 1 и 2, които гарантират чистотата на водата и забраняват 
каквато и да е дейност в санитарно-охранителните зони, обясни министър Димов във Велинград. А на 
27 септември РИОСВ – Пазарджик  ще гледа новата ОВОС. Повечето от дейностите на мина 
„Грънчарица“ попадат в района на санитарно-охранителните зони, но кое е позволено и кое не ще 
каже експертен съвет, който ще вземе решение по оценката. 
В срещата, организирана от кмета на Велинград Костадин Коев под мотото „Велинград – град на 
лечебната вода, а не рудодобива”, участваха още председателят на Парламентарната група на ПП 
ГЕРБ Цветан Цветанов, народни представители от Пазарджишка област и директорът на РИОСВ – 
Пазарджик Костадин Гешев. 
Инвестиционното намерение за разработката на волфрамовите залежи в района на с. Кръстава 
създаде напрежение в Пазарджишка област. Проведоха се две обществени обсъждания с 
противоположен резултат – във Велинград хората се обявиха категорично против, а в с. Кръстава е 
имало и съгласни. 
Според общински съветници и представители на туристическия бранш в региона, развитието на 
минната промишленост в Чепинското корито би застрашило живота и здравето на хората – може да 
замърси питейните води и да има неблагоприятен ефект върху развитието на балнеотуризма. 

http://www.bloombergtv.bg/novini/2017-11-02/mosv-shte-garantira-balansa-mezhdu-interesite-na-grazhdanite-i-biznesa-vav-velingrad
http://www.bloombergtv.bg/novini/2017-11-02/mosv-shte-garantira-balansa-mezhdu-interesite-na-grazhdanite-i-biznesa-vav-velingrad
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Източник: burgasnews.com 
 

Заглавие: „Кроношпан България ЕООД“ изпълни и втората част от препоръките на МОСВ и РИОСВ – 

Бургас 

Линк: 

https://www.burgasnews.com/2017/11/02/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B

F%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-

%D0%B8/                

 
 

Текст: След покриването на транспортната лента на дробилката за дървесни трески и монтирането 
на оросителни системи в съоръженията за временно съхранение на дървесен материал през месец 
юни, „Кроношпан България“ ЕООД изпълни и втората част от препоръките, предписани на 
дружеството от Министерството на околната среда и водите и РИОСВ – Бургас. При проверка 
експертите от РИОСВ констатираха изпълнение на втория етап от предвидените мерки за 
привеждане на дейността на предприятието съобразно изискванията на комплексното 
разрешително. 
Изграден е покрит склад за съхранение на дървесни стърготини и масивни бетонови стени около 
складовите площи за трески. Конструкцията обхваща зона с площ над 1300 кв. м, а стените са високи 
7, 50 метра. Така се ограничават до минимум неорганизираните емисии от разпространението на 
дървесен прах от площадките за съхранение на дървесината и се постига дълготраен резултат по 
предотвратяване на наднорменото запрашаване в района около площадката на дружеството. 
РИОСВ – Бургас ще продължи ефективния контрол и мониторинг над предприятието в изпълнение на 
предписанията, за да се гарантират възможно най-добри резултати. 
Във връзка със зачестилите сигнали и жалби в началото на 2017 г. от граждани за замърсяването на 
въздуха с прахови частици и миришещи вещества от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД, на 
29. 03. 2017 год. се състоя работна среща с изпълнителните директори на дружеството, 
представители на община Бургас и РЗИ в града. 
От оператора бяха изискани спешни мерки за привеждане на дейността на дружеството в 
съответствие с условията на комплексното разрешително, с цел намаляване на разпространението на 
дървесен прах от площадките за съхранение на дървесина. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Заловиха камион с опасни отпадъци край Свищов 

Линк: https://fakti.bg/bulgaria/268375-zaloviha-kamion-s-opasni-otpadaci-krai-svishtov            

 
 

https://www.burgasnews.com/2017/11/02/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2017/11/02/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2017/11/02/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8/
https://www.burgasnews.com/2017/11/02/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8/
https://fakti.bg/bulgaria/268375-zaloviha-kamion-s-opasni-otpadaci-krai-svishtov
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Текст: Полицията в Свищов е задържала камион с опасни отпадъци в района на бившето СМК след 
сигнал на граждани, предаде bTV.  
Товарният автомобил е собственост на монтанска фирма за производство на акумулатори.  
По първоначална информация през последната седмица всяка вечер пристигали по два камиона. 
Изсипвали канцерогенните отпадъци, след което в малките часове багери ги загробвали.  
Над 150 тона опасни отпадъци вече са заровени край Свищов. Екип на областната екоинспекция е на 
място. Тепърва ще се изяснява колко опасно за хората и животните е замърсяването.  
 
 


