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Източник: dnesplus.bg 
 
Заглавие: И. Михайлова: Не се очертава в България да се добива шистов газ 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Мораториумът върху проучванията и добива на шистов газ няма да бъде отменен, не се очертава 
в България да се добива шистов газ и аз благодаря на всички, които изразиха граждански 
позиции, заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, предаде репортер на 
БГНЕС. 
В никакъв момент Министерски съвет не е имал намерение да предлага отмяна на мораториума 
върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване или добив на газ и 
нефт, заяви екоминистърът. Михайлова благодари на всички активни членове на НПО-та и на 
всички, които са изказали своето мнение по темата за шистовия газ по един или друг начин. 
"Те демонстрираха позицията на гражданското общество в България, което определено не 
приема друга форма на забрана на използването на шистов газ, освен мораториум. Щом това е 
позицията на гражданското общество, аз се подчинявам, гражданите са ме направили 
министър", каза още Михайлова. Тя обясни, че това, което е казала е било част от мислите, които 
е споделяла по време на работата на временната комисия в предишния парламент. 
Екоминистърката припомни, че един от вариантите, които се обсъждаше в предния парламент 
бе забраната да е със закон, а не с мораториум. "Това е една от възможностите и аз разчитам, че 
и 42 – то НС ще се върне към тази добра практика. Ние като министерство ще съдействаме по 
всякакъв начин и се надявам да намерим оптимален вариант, който да не предполага някакви 
промени в бъдеще, а да гарантира съхранение на природата в България", каза Искра Михайлова. 
Тя припомни, че по казуса Пирин вече се намесил и съдът и тя ще послуша първо него. След това 
ще апелира за диалог. "Аз считам, че за да развиваме туризъм, трябва да имаме природа, която 
да привлече хора в България. Едва ли има някой по света, който отива някъде, за да спи в един 
хотел. Необходимо е да има причина, а ние имаме прекрасна природа и ако ние успеем да я 
съхраним, ние ще имаме и ресурс да развиваме и туризъм". 
На 28 май 2013 г., гражданското сдружение "Да запазим Корал" внесе официално искане в МОСВ 
за обявяване на нова защитена територия на територията на бившия къмпинг Корал. 
Министърката посочи, че в момента според промените в Закона за черноморското крайбрежие 
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се прави картиране на защитените зони по Черноморието. "Когато аз споменах, че ние 
обмисляме мораториум, имах предвид точно това. Един мораториум да ни даде време, да 
приключим с обособяването на защитените зони и те да бъдат много ясно ограничени и 
картирани и да се знае къде могат да се развиват градовете по черноморското крайбрежие и 
къде имаме защитени територии, които са обект на защита заради природна ценност", обясни 
тя. 
Наредбата за батерии и акумулатори, приета днес от МС е част от мрежа на подзаконови 
документи, които въвеждат в действие новия закон за управление на отпадъците. С тях се 
въвежда режими за събиране на отпаднали от употреба батерии и акумулатори от всякакво 
естество. Тя е съобразена с директива на ЕС. Михайлова е привърженик и на това, че в много 
близко зелената енергия ще бъде част от нашето всекидневие. "Убедена съм, че развитието на 
технологиите ще доведат до това, че зелената енергия ще поевтинява както тя поевтинява 
непрекъснато", каза Искра Михайлова. Ние като държава трябва да бъдем достатъчно гъвкави, 
чрез нашите регулаторни органи да следим тези промени в технологиите и поевтиняването на 
енергията. Тя вярва и в това, че зелената енергия има бъдеще в бита на всеки българин, не само 
като големи фотоволтаични паркове, но "ние можем да произвеждаме зелена енергия във всеки 
дом – на всяка къща, в двора на всяка къща". 
Искра Михайлова се надява, че ще има възможност при малко по-стабилна икономическа 
ситуация и за подкрепа на гражданските проекти. "Към момента се страхувам да ви кажа как, 
защото ще изплаша министъра на финансите, но мисля, че можем да мислим за по – гъвкави 
формули като се използват финансовите постъпления, които идват от продажбата на зелени 
емисии - от схемата за зелени инвестиции, от продажбата на емисии", каза тя и посочи, че е 
амбицирана в тази посока. 
отпадъЩе продължи да работи и гражданският съвет към МОСВ. Министърът на околната среда 
и водите връчи призове в категория "Зелен бизнес" от националната кампания "Зелена 
България" 2013 г. Тя се организира за трета поредна година, финансирана е от ОП "Околна среда 
2007 – 2013 г.". /БГНЕС 
 
Източник: antenneair.eu 
 
Заглавие: РИОСВ – Хасково провери 98 обекта през месец май 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=610437
http://www.antenneair.eu/%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b2-%e2%80%93-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-98-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bc/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4/%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be/06/2013/
http://www.antenneair.eu/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%E2%80%93-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-98-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/06/2013/
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През месец май експертите от РИОСВ – Хасково извършиха 98 проверки на 98 обекта. Дадени са 
22 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. 
Съставени са 4 акта и са наложенr 2 текуща санкция. Издадени са 8 наказателни постановления 
на обща стойност 15 500 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни 
постановления, включително от предходни периоди е 8 594 лв. 
Приложена е принудителна административна мярка- пломбиране на входа на общинско депо за 
битови отпадъци с.Добрич, общ.Димитровград, поради продължаващата експлоатация, въпреки 
неговата непригодност съгласно законовите разпоредбите на ЗУО. Издадени са наказателни 
постановления на 5 физически лица за извършване на дейности по събиране и транспортиране 
на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ, съгласно ЗУО. Наказателно 
постановление за 10 000 лв. е издадено на фирма, извършваща незаконен превоз на отпадъци. 
Съставени са 4 акта и наказателно постановления за констатирани нарушения по Закона за 
водите. 
 
Източник: monitor.bg 
 
Заглавие: Крадци на скрап изляха отрова 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
Крадци на скрап изляха опасен химикал в неработещия завод „Полимери” в Девня. Инцидентът 
станал във вторник, когато апашите, най-вероятно от ромски произход, си харесали масивен 
спирателен кран. Той бил част от металната тръбопроводна инсталация. При рязането обаче те 
изпуснали химическото вещество дихлоретан, което се ползвало за разграждане на пластмаси. 
Течът на отровата образувал локва с диаметър 20 сантиметра, обясниха от полицията. 
Униформените, които били сигнализирани за опасността, повикали специалисти, които да 
обезопасят мястото. За щастие изтеклото количество не било голямо и не представлявало 
опасност за жителите на Девня. 
Това не е първият инцидент в затворения завод. През септември миналата година осем души 
бяха поставени под лекарски контрол за седмица, след като се установи, че са били в контакт с 
откраднати източници на радиация. 
 
 

http://www.monitor.bg/article?id=387146
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Източник: pa-media.net 
 
Заглавие: Община Пазарджик ще плати 60 хил. лв. глоба заради невнесени 68 102.10 лв. 
отчисления за сметището 
 
Линк:   
 

 
 
Текст:  
 
С окончателно решение Административният съд  постанови 60 000 лева наказателна санкция на 
Община Пазарджик, като отмени решение на Районния съд и измени  наказателно 
постановление на РИОСВ от 26.06.2012 г.  
С последното общината бе глобена за това, че като собственик на общинско депо за 
обезвреждане на отпадъци, намиращо се в местността „Башикаровски баир“, землище на с. 
Алеко Константиново, не е направила месечните отчисления в банковата сметка по чл. 71а, ал. 1 
от Закона за управление на отпадъците за периода месец юни – октомври 2011 г. Дължимата 
сума е била в размер на 68102.10 лева. Санкцията за неплащане на събираните средства за 
дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на подобни сметища е в двоен размер 
на дължимото - 136 204.20 лева. 
Междувременно Законът за управление на отпадъците е изменен точно в тази си част и на това 
основание Районният съд отменя наказателното постановление на екоинспекцията. 
Административният съд, пред когото се жалва РИОСВ, обаче счита, че нарушението безспорно е 
установено и трябва да бъде санкционирано, но по вече значително по-благоприятната 
санкционна разпоредба от 30 000 до 100 000 лева и присъжда глоба 60 000 лева. 
 
Източник: dariknews.bg 
 
Заглавие: Първа копка на новото депо за отпадъци 
 
Линк:   
 

http://pa-media.net/new/news.php?extend.4925
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Текст:  
 
Първата копка на новото депо за битови отпадъци в регион Габрово ще се състои на 6 юни от 
11:00 часа на територията на съществуващото сметище  в с. Гръблевци. Бенефициентът по 
проекта община Габрово и партньорът община Трявна избраха официалния старт  на 
строителството да бъде поставен  четри месеца след старта на реалните строителни работи. Така 
гостите ще присъстват на една церемония, която  освен традиционни наричания  за успех и 
добър финал, ще демонстрира  и напредък, базиран на реално осъществени  дейности по 
проекта. 
Първата копка ще бъде направена от Н.Пр. Харри Салми, посланик на Република  Финландия, 
Таня Христова, кмет на община Габрово, инж. Драгомир Николов, кмет на община Трявна и 
Анатоли Петков, предсатвляващ обединението „Еко Гео  Димас“ – изпълнител на СМР по 
проекта. Сред гостите на церемонията ще бъдат  представители от МОСВ, кметове и експерти от 
над 30 общини, представители на фирми и граждани. 
След  официалната част по първата копка, от 12:00 часа ще бъде проведена начална 
конференция, която ще се състои в зала “Възраждане”. На форума са предвидени дискусионни 
панели с участие на представители на общини, реализиращи проекти за изграждане на нови 
системи за управление на отпадъци, както и от общини с вече изградени депа. Целта на 
дискусията е обмяната на опит и споделянето на добри практики. 
 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1096514

