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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов ще участва в семинар „Интегрирано управление на 

отпадъците“ 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-uchastva-v-

seminar-integrirano-upravlenie-na-otpaducite/ 

 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще участва в семинар 

„Интегрирано управление на отпадъците“, който ще се проведе на 16 и 17 март в 

курорта „Пампорово“. Форумът се организира от Варненския свободен университет 

„Черноризец Храбър“ и Института за интегрирано управление на общините в 

партньорство с областната управа на Смолян. 

 

В семинара, който е предвиден като обучение за общините, ще участват над 100 

представители на местната власт и бизнеса от 27 общини – от Смолянска, 

Пловдивска, Пазарджишка, Кърджалийска, Бургаска и Софийска област. Сред 

лекторите са проф. Анна Недялкова, президент на ВСУ „Черноризец Храбър“, 

председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите Ивелина 

Василева, Джордж Кремлис, ръководител на отдел „Екологична оценка на 

въздействието на околната среда и политика на сближаване“ към Главна дирекция 

„Околна среда“ на Европейската комисия. 

 

Откриването на семинара е в 13,30 часа в хотел „Орфей“, зала „Евридика“. 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов: Софийското метро ще намали вредните емисии с близо 

90 хил. тона годишно 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-sofijskoto-metro-ste-namali-

vrednite-emisii-s-blizo-90-hil-tona-godishno/ 
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Текст: Софийското метро ще намалява вредните емисии във въздуха с общо 90 хил. 

тона годишно след построяването на третия лъч. Това каза министърът на околната 

среда и водите Нено Димов по време на инспекция с министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и столичния кмет 

Йорданка Фандъкова на строителството на новия участък на метрополитена. 

Министър Димов изтъкна, че това е един от големите проекти на Столичната община, 

пряко свързан с опазването на чистотата на атмосферния въздух. „Това е и една от 

основните цели, които се опитваме да постигнем заедно с местната власт“, допълни 

Димов. Той припомни, че автомобилният транспорт е един от двата големи източника 

на замърсяване с фини прахови частици, наред с битовото отопление. 

В края на първото полугодие на тази година се очаква да бъде отворена ос „Въздух“ от 

Оперативна програма „Околна среда“, заяви министър Димов. По нея общините ще 

могат да кандидатстват и за финансиране, свързано с намаляване на замърсяването 

на въздуха. „С това се надяваме да подпомогнем както Софийската, така и всички 

останали български общини да направят крачка напред за подобряване на 

качеството на въздуха“, заключи министърът. 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Няма замърсяване на въздуха след инцидента в „Арсенал” АД 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/nyama-zamursyavane-na-vuzduha-sled-

incidenta-v-arsenal-ad/ 

 

  
 

Текст: Няма завишения на измерените 26 показателя за качеството на атмосферния 

въздух  в град Казанлък. Резултатите са получени от извънредното измерване с 

преносима апаратура за аварийни ситуации на Регионална лаборатория – Стара 

Загора към ИАОС.  Измерването  е проведено в три точки извън площадката на 

„Арсенал” АД към най-близката жилищна зона. 

 

Източник: БНТ 
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Заглавие:  Обувки от въглероден диоксид 

 

Линк: https://bnt1.bnt.bg/bg/a/obuvki-ot-vgleroden-dioksid 

 

 
 
Текст: Въглероден диоксид... Защо да го дишаме в големи количества, когато може 

да бъде уловен и превърнат в нещо полезно.... и красиво. Като например в маратонки. 

Екстравагантната идея е на американска компания, която използва отделените от 

електроцентрала вредни газове за производство на обувки. 

 

Източник:  Дневник  
 

Заглавие:  Почистват незаконните сметища преди Великден 

 

Линк: http://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/pochistvat-nezakonnite-smetishta-

predi-velikden/ 

 

 

Текст: Неведнъж сме Ви показвали образувалото се незаконно сметище по 

протежението на Военното поделение в Асеновград. Мястото е скрито, на черен път, 

почти извън града, което явно го прави привлекателно за хората, които искат да 

изхвърлят боклука си на нерегламентирано за това място. Проблемът с това сметище 

е от години. От Общината заявяват, че за 2018 г подадени сигнали за това 

нерегламентирано сметище няма, затова ние подадохме такъв. Оказва се обаче, че 

глобени има – но в повечето случаи това са собствениците на земи в района. Тъй като 

земите там са частни, на собствениците се изпращат писма, че трябва да поддържат 

имотите си и прилежащите части към тях, коментират от Общината, като уточняват, че 

е изградена и дига, за да не навлизат отпадъците към нивите. Но тъй като там се 

изхвърля тонове боклук, може би почистването от страна на собствениците би било 

непосилна задача. Забелязва се изписан телефон на екопатрул, който е актуален, на 

един от експертите към отдел Екология, и всеки, който желае, може да се обади и да 

подаде сигнал, посочват от Общината. 

Към момента на мястото се простират купища строителни и битови отпадъци. Става 

ясно, че те ще бъдат премахнати, за което ще се изразходват не малко средства. 

Преди Великден от Община Асеновград се заемат със задачата да почистят 

незаконните сметища. Практиката обаче показва, че броени дни след това мястото 

отново ще заприлича на сметище и дори няма да личи, че в участъка е било 

почистено. По простата причина, че изхвърлянето на отпадъци ежедневно не спира. И 

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/obuvki-ot-vgleroden-dioksid
http://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/pochistvat-nezakonnite-smetishta-predi-velikden/
http://tvsatcom.bg/novini/asenovgrad/pochistvat-nezakonnite-smetishta-predi-velikden/
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това се отнася всички нерегламентирано сметища – освен покрай Военното 

поделение, подобно е положението в района около Новите гробища, в близост до 

ромската махала, както и на други места по крайните квартали на града. От 

Общината все пак предприемат мерки, като обещават да се извършват повече 

проверки на проблемните места съвместно с полицията и нарушителите да се 

глобяват. 

 

Източник: Дневник 
 

Заглавие: Над 100 са нерегламентираните сметища в България   
 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/03/01/3138838_nad_100_sa_nereglamentiranite

_smetishta_v_bulgariia/ 

 

Текст: Нерегламентираните сметища в страната в момента са над 100, но няма 

ресурс за рекултивацията на всичките едновременно. Това стана ясно от обяснение 

на министъра на околната среда и водите Нено Димов в отговор на въпрос на 

народния представител от БСП Манол Генов в комисията по екология в парламента в 

четвъртък.  

116 сметища са били в наказателната процедура, но за рекултивация няма ресурс 

за всичките едновременно. Макар и за тази, и за изминалата година да има 

финансиране за рекултивации.  

Министърът увери, че той ще може да привлече външен ресурс. Според него, ако това 

стане и се ангажира ресурсът на общините и на ПУДООС, ще може да се покрият 

по-голяма част от тези обекти. 

Манол Генов попита дали има критерии и методика за средства за рекултивиране, 

защото "едни хора обещавали и ходели с едни списъци". Нено Димов отговори, че 

първият най-важен критерий е депата да бъдат такива с наказателна процедура и да 

бъдат дадени проекти, които да отговарят на условията на ПУДОС. "Когато имаме 

проекти, които са готови, гледаме да започне финансирането", заяви Димов. Той 

призова депутатите да кажат на кметовете, че тези емисари ги заблуждават. "Нека не 

се ангажират с тях", допълни Нено Димов. 
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