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Източник: standartnews.com 
 

Заглавие: Михайлова: Да напояваме с морска вода по примера на Баку 

 

Линк: http://www.standartnews.com/mneniya-

intervyuta/mihaylova_da_napoyavame_s_morska_voda_po_primera_na_baku-227335.html                       

  

Текст: Строим 50 пречиствателни станции, казва министърът на околната среда и водите Искра 
Михайлова 
 - Г-жо Михайлова, защо се наложи отново министър да забранява строителството в защитената зона, в 
които са установени дюни по т.нар. Дюнигейт? 
 - Направихме анализ на ситуацията. И се оказа, че това е един от случаите, в които в продължение на 
години са вземани решения, които в крайна сметка водят до това, което се случва в момента. Оказа се, че 
въпреки решението на министъра на околната среда и водите от януари 2013 година, с което се отменя 
решение на регионалната инспекция, съдът не е взел предвид решението на министъра. И се вземат 
предвид всички предходни решения на регионалната инспекция. Не се случва за пръв път. Ако си 
спомняте делото за Калиакра, там също имахме случай, в който регионалната инспекция беше разрешила 
вятърен парк от 95 вятърни перки. Тогавашният екоминистър Нона Караджова беше отменила 
решението, но съдът отхвърли нейната отмяна. И тогава трябваше да предприемем същата стъпка, да 
наложим забрана за строителство, за да може да се върне процедурата и да се разработи план за 
управление на защитената зона, който да определи кое може и кое не може да се прави в тази защитена 
зона. Аналогичен е случаят с дюните при Несебър. 
 - За законов луфт ли говорим в случая? 
 - За съжаление мога да кажа, че и в двата случая имаме неконтролирани решения на регионалните 
структури. И след това опитите те да бъдат отменени пропадат, защото те са изпълнени при спазване на 
всички процедури. А всъщност не би трябвало да бъдат издадени. 
 - Имате ли предложения за спиране на тези "повторения"? 
 - Във всички случаи трябва да се подобри тази система и да се регламентира много ясно докъде стигат 
правата на регионалните инспекции и дали те имат право да вземат решения за такива големи 
инвестиционни проекти. Особено, когато става дума за защитени зони или в близост до тях, както беше в 
Калиакра. 
 - В края на миналата седмица страната ни подписа за пръв път меморандум в областта на околната 
среда с Азербайджан, какви са параметрите му? 
 - Факт е, че това е първият меморандум на България с Азербайджан в областта на околната среда, който 
е с много добри намерения и достатъчно амбициозен. На първо място в него е посочено, че в двумесечен 
срок двете страни трябва да създадем работна група, която да определи конкретни теми, по които да 
обменяме опит и да набележи общи инициативи, по които да работим с министерството на околната 
среда и природните ресурси на Азербайджан. Разликата между двете министерства е тази, че нашите 
колеги в Баку не се занимават с ВиК и инфраструктура. За това има специална държавна компания, която 
работи по инвестиции в сектора. Но министерството носи отговорност за качеството на водата в 
Каспийско море и в реките, за защитените територии, за управлението на отпадъците, за залесяването и 
за управлението на почвите, което при тях е проблем заради добивите на нефт и газ. 
  

http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/mihaylova_da_napoyavame_s_morska_voda_po_primera_na_baku-227335.html
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- Точно в тази посока от Баку имат желание за съвместна работа с наши експерти. Доколко е 
осъществимо? 
 - Аз се надявам, че бихме могли да бъдем от полза, тъй като ние усилено работим по тези въпроси поне 
последните седем години. Бихме могли да обменим технологии и опит и да видим в същото време какво 
правят те. Азербайджан е страна, която води своя самостоятелна политика, и в много случаи средствата, 
които инвестира, са несравними с това, което бихме могли да си позволим на този етап от 
икономическото ни развитие. Но те инвестират по 1 млрд. долара годишно в поддържането на средата и 
почистването на Каспийско море. Нещо, което е много ценно като опит. Знаем, че в Каспийско море се 
изхвърляха доста мръсни индустрии от бившия Съветски съюз. Сега опитът с почистването е много 
интересен за нас, главно заради Черно море. 
 - Например? 
 - В Азербайджан имат изградени мониторингови станции, имат програма и ще работим специално в тази 
посока. За нас е много важно, тъй като Черно море е ново за Европейския съюз. И от България се очаква 
да въведем новата морска директива. И съответно да направим Черно море поне равно по интерес и 
важност като Балтийско. И се надявам, че в тази посока ще намерим интересни допирни точки. Освен 
това Азербайджан вече са инвестирали в обезсоляването на морска вода, за да напояват земи, в които 
нямат достатъчно вода за развитие на земеделието. За България това звучи като екзотична идея, но в 
много страни се пристъпва вече към такава крачка. В Италия се изграждат такива инсталации за 
обезсоляване и пречистване на морска вода, за да може да се развива земеделието. 
В момента в България се изграждат 50 пречиствателни станции, а Азербайджан се хвали с 60, които се 
строят в момента. Горе-долу сме изравнили силите, но има какво да си покажем едни на други. 
Споменах, че Азербайджан имат три големи национални парка, с готовност са да обявят още 5. А ние 
бихме могли да бъдем полезни с опита си от нашите национални паркове и защитените зони. 
 - Ще разширяваме находището за газ в Чирен. Необходима ли е отново процедура по ОВОС? 
 - Разбира се, всеки голям проект изисква екологична оценка и всички мерки, свързани с опазване на 
околната среда. Чирен не е ново място, в което да съхраняваме газ. То вече е хранилище за газ. Така че то 
има съответните оценки, всичко е работено. Когато става дума за разширяване - зависи в какъв план е, 
какви са параметрите на това разширяване. Ще се запознаем и ще видим какви са проектите. 
 - Бяхте и на работна визита в Брюксел, кога ще сме готови със споразумението за следващия 
програмен период по "Околна среда"? 
 - Влизаме с добро темпо в новия период. Разработваме като начало споразумението за партньорство. В 
първата половина на страните членки сме, който са в по-напреднала фаза. Амбицирани сме да подготвим 
споразумение и през март да изпратим вариант, който да е относително окончателен. По ОП "Околна 
среда" от неофициалните коментари, които сме получили, досега нямаме спор с Европейската комисия. 
Много работа имаме да свършим по един от въпросите - реформата във водния сектор. 
- Какво се очаква от нас? 
 - До 2016 г. да направим така, че да имаме ясно разпределение на собствеността на ВиК 
инфраструктурата и това да бъде публична собственост, т.е. общинска или държавна. Да няма вече 
собственост на ВиК дружества. Това е първо. Второ - трябва да оптимизираме броя на ВиК дружествата. И 
те ефективно да участват в процеса на инвестиции, планиране и реализация на проекти. Те на практика 
получават тези обекти, след като са изпълнени и формират услуга и в крайна сметка цена на услугата. 
Много е важно цялата система да бъде добре подредена и да използваме ефективно парите за водния 
сектор. Това е ключовото условие и послание на оперативната програма. Работим много сериозно с 
Министерството на регионалното развитие както по Закона за водите, така и имаме разработен план за 
действие, който последователно описва всички стъпки, които трябва да предприемем. 
 - Как ще изглеждат ВиК дружествата след реформите? 
- Те трябва да приемат ролята на дружества, които предоставят услуга. Всъщност стопанисват 
инфраструктурата, без да са собственици и предоставят услуга. 
 - Няма ли да се увеличи цената на водата?  
- Вижте, когато се инвестират милиарди в една инфраструктура, не може да не се покачи цената на 
услугата. Въпросът е дали тогава ще се повиши и качеството й. Ако ние успеем да се справим с водните 
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проекти дори от периода до 2013 г., ние залагаме в 99% от случаите по 30% намаление на загубите по 
мрежата. Когато намалим загубите, ще намалим цената на общата употребявана вода. Защото това е 
големият проблем на България. Във водоснабдяването специално имаме около 60% загуби. Дори райони, 
в които имаме повече. Но когато подмяната на водопроводната мрежа е много малка част от проекта, 
няма как да даде ефект за загубите на питейна вода. 
 - Ще имаме ли нов, специален закон за минералните извори и геотермалните води? 
 - Амбицирани сме. Трудно е. Знам вече, че нещата трябва да са разделени в две основни групи. 
Използването на минералните води за пиене, където имаме концесии. Имаме опит и добър, и лош. 
Имаме проблем с това, че не се използват максимално ефективно. Тъй като България не е много голям 
пазар и концесионерите използват много малка част от възможностите на изворите. Но това е в частта 
бутилиране. Но остава другата част от геотермални води, които могат да бъдат използвани за спа услуги, 
балнеология, за производство на ранни зеленчуци, оранжерии. Това са възможности, които досега не са 
използвани пълноценно. Имаме натрупан научен опит и много интересни подробни карти на находищата 
с геотермални води. Просто трябва да съберем усилията на учените, на държавата, на общините, които са 
заинтересовани. В крайна сметка и на бизнеса, който ги използва, и да наложим една общонационална 
политика, която да ни позволи да използваме това съкровище на България. 
 - Поставили ли сте си срокове за изработването на нов план на минералните води? 
 - При всички случаи още в първата половина на тази година с работни групи. Аз самата съм имала вече 
няколко срещи както с представители на академичната общност, така и с местните власти, които заявяват 
интерес. 
 
 
Източник: focus-radio.net 

Заглавие: Цветни метали задигнали крадци от бивша свинеферма в село Хърсово 

Линк: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=729000%AE=1                       

  

Текст: Цветни метали задигнали крадци от бивша свинеферма в село Хърсово. Това съобщиха от 
Областната дирекция на МВР Разград. След като счупили ПВЦ прозорец на хале, демонтирали от 
ярмомелка, два ел двигателя, разглобили ги и взели медните намотки. Взломили и металната врата на 
трафопост, който се намира в двора на свинефермата. От там откраднали различни по вид и сечение 
медни електропроводници и алуминиеви шини. Обектът се стопанисва от 55-годишен мъж от Хърсово. 
Води се досъдебно производство. 

 

Източник: sofiautre.bg 

Заглавие: Масов бой в ТЕЦ-Перник - съседи се скарали за скрап 
Спорът на 20-30 граждани е прераснал в бой, при който един от тях е откаран в болница с 

фрактура 

 

Линк: http://www.sofiautre.bg/2014/02/21/210976-masov_boy_v_tets_pernik_susedi_se_skarali_za_skrap          

http://www.focus-radio.net/?action=news&id=729000%AE=1
http://www.sofiautre.bg/2014/02/21/210976-masov_boy_v_tets_pernik_susedi_se_skarali_za_skrap
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Текст: Служителите на реда в Перник са предотвратили масов бой, при който е пострадал един човек. 
Това информира в днешния си информационен бюлетин МВР. 
Инцидентът се е развил в късния следобед на вчерашния ден - около 18:00 часа - в квартал "Хумни дол" и 
на територията на ТЕЦ-Перник. Група от 20-30 жители на квартала предизвикали масов скандал, който 
впоследствие прераснал в бой. Хората се скарали за събиране на отпадъчно желязо, уточняват от 
силовото ведомство. 
В спора се намесили охранителите на ТЕЦ-а, опитвайки да го предотвратят. Вместо това напрежението 
нараснало още повече и се наложило да се повика полиция. 
"По неизяснени до момента парични" един от участниците в конфликта е пострадал. Той е откаран и 
настанен в пернишката болница с фрактура на едната ръка. 
За около два часа ситуацията е овладяна напълно. Случаят се изяснява от Първо РУП – Перник. 
  

Източник: dir.bg 

 
Заглавие: Събират опасни отпадъци в район ”Витоша” 

Линк: http://sofia.dir.bg/news.php?id=16192546                    

  

Текст: Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде разположен днес пред 
районна администрация "Витоша", от 8.00 до 14.00 часа.  
Това съобщиха от компанията, която заедно със Столична община организира разделното събиране на 
опасни отпадъци в столицата. 
Адресът, на който жителите на район "Витоша" могат да намерят пункта, е кв. "Павлово", ул. "Слънце" 2. 
Основните групи опасни отпадъци, които домакинствата могат да предават в пункта, са - живак и 
живакосъдържащи уреди, каквито са термометри, лакове и бояджийски материали; домакински 
препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти и лекарства с изтекъл 
срок на годност.  
Опасни отпадъци от домакинствата могат да се приемат за обезвреждане по всяко време, след 
предварителна заявка на телефон 0700 11 750. Предаването им е безплатно за гражданите.  
 
 
 

Източник: plovdiv24.bg 
 
Заглавие: Изхвърлят незаконно отпадъци до новата база на Ботев! Кметството иска помощ от 

гражданите! 

 

Линк: http://news.plovdiv24.bg/480079.html                     

http://sofia.dir.bg/news.php?id=16192546
http://news.plovdiv24.bg/480079.html
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Текст: В район Южен монтираха указателни табели "Забранено изхвърлянето на отпадъци от строителен 
и битов характер. Във връзка със започналото нерегламентирано изхвърляне на пръст и земни маси в кв. 
"Коматево" в близост до новия стадион на ФК "Ботев" от районната администрация бяха поставени 3 броя 
указателни табели с цел не допускането на изхвърляне строителни отпадъци и отпадъци от битов 
характер.  
Освен чрез тези табели кметът на район "Южен" е уведомил и I РУП за съдействие и обход през късните 
часове на терена. 
"Разчитаме и на добросъвестни граждани, които при забелязване на нарушители да ни сигнализират, 
само по този начин ще можем да запази чиста заобикалящата ни среда", заяви Валентин Василев , кмет 
на района. 
 
 

 

Източник: investor.bg 

Заглавие: Възможно ли е възраждането на "Кремиковци"?  

Със 100 млн. лева за 4-5 месеца може да се възстанови запазеното производство в завода, смятат от 
КНСБ 

Линк: http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyzmojno-li-e-vyzrajdaneto-na-

kremikovci,167326/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%92%D1%8A%D0%

B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%22%D

0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%22+20.02.2014+%D0%

B3.                     

  

Текст: В края на 2013 година „Атака“ внесе в парламента няколко предложения с искания Народното 
събрание да задължи правителството да възстанови работата на металургичния завод „Кремиковци“, 
рестарт на проекта „Белене“, както и да национализира електроразпределителните дружества. 
Предложенията на партията за "Белене " и "Кремиковци" все още не са разгледани в парламентарните 
комисии. 
Възможно ли е обаче да заработи металургичен завод, спрян през 2008 година? 
Всъщност подобни индикации вече има – „Крис Мит“, която получи разрешение да закупи  „Елтрейд 
Къмпани“, „Надин Металс“ и „Валпет Консулт“, собственици на активи на "Кремиковци",  заяви пред 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че планира възстановяването на работата в запазените 
части в завода. Предмет на търговска тайна обаче е кои точно. 
Държавата може да помогне много без да отпуска никаква финансова помощ за възстановяването на 
работата в съхранените части на металургичния комбинат „Кремиковци“, коментира пред Investor.bg 
председателят на синдикалната федерация „Металици“ към КНСБ Васил Яначков. 
Подкрепата се изразява в това да не бъдат създавани проблеми при издаването на комплексното 
разрешително за подновяване на работата на завода. „Не става въпрос да си затвори очите за нарушения, 
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http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyzmojno-li-e-vyzrajdaneto-na-kremikovci,167326/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%22%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%22+20.02.2014+%D0%B3
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyzmojno-li-e-vyzrajdaneto-na-kremikovci,167326/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%22%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%22+20.02.2014+%D0%B3
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyzmojno-li-e-vyzrajdaneto-na-kremikovci,167326/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%22%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%22+20.02.2014+%D0%B3
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/vyzmojno-li-e-vyzrajdaneto-na-kremikovci,167326/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%22%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%22+20.02.2014+%D0%B3
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kris-mit-moje-da-syjivi-chast-ot-proizvodstvoto-na-kremikovci,153581/
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но да не рекетира и да издаде бързо необходимите разрешителни на инвеститорите. Ако има забележки, 
те бързо да се съобщават и да се решават“, заяви още той. 
С инвестиции от около 100 млн. лева за 4-5 месеца може да бъде възстановено горещото валцуване в 
завода, постепенно и стоманодобивното производство, като се закупи нова доменна пещ, поставят се 
очистни съоръжения и после да се възстанови и непрекъснатата разливка, която е в добро състояние.  
„На практика това е нов завод, който не е амортизиран“, обясни Яначков и уточни, че тези производства 
не са екологично опасни за София.  
Планираме развитието на автомобилостроенето в България, защо да не бъдат използвани суровини, 
произведени от „Кремиковци“, попита риторично той. 
Според него има инвеститорски интерес към възстановяването на завода, но не уточни конкретни имена 
на компании. По време на парламентарния контрол в началото на декември премиерът Пламен 
Орешарски пък беше категоричен, че държавата ще подкрепи инвеститорски интерес към завода.  
Представители на „Атака“ са се срещали с федерацията и тяхното предложение всъщност е свързано с 
възстановяване на новия завод за непрекъсната разливка. Той обаче не може да работи самостоятелно, 
тъй като е нужна течна стомана. „Всички суровини можем да внесем, но не и течна стомана“, коментира 
още Яначков. 
Грешките на държавата по отношение на „Кремиковци“ 
Председателят на синдикалната федерация „Металици“ коментира, че е било грешка ликвидацията на 
завода. Трябваше да бъде изпълнен оздравителния план, предложен от синдика на комбината, убеден е 
Яначков. 
Предложението е предвиждало капитализация на дълговете, така компанията е щяла да се превърне в 
мултинационална и без дългове. Задълженията са щели да бъдат преобразувани в акции, които да са 
собственост на световните металургични гиганти. 
Днес „Кремиковци“ щеше да бъде модерен стоманодобивен комбинат, с изградени очистващи 
инсталации, обясни още Яначков. Той припомни, че комбинатът е бил един от най-големите 
данъкоплатци, вносители в осигурителната система и клиент на БДЖ. Компанията е потребявала и големи 
количества енергия, заявявала товари на пристанищата. 
„Цялата изградена инфраструктура е съобразена с нуждите на „Кремиковци“, с представителите на 
индустрията като цяло, защото индустрията  
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