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Източник: МОСВ  

Заглавие: Министър Светлана Жекова забрани строителните и монтажни работи по осъществяването 

на инвестиционни предложения в района на къмпинг Корал  

Според експертите от МОСВ, строителството би довело до унищожаване на три типа дюни и шест 

вида растения 

 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2668                                                                                                                  

  

Текст: Със заповед на Министъра на околната среда и водите Светлана Жекова се спират   строителството 
и монтажните работи на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД, „Витатур инвест“ 
АД, ПГА „ФУУД“ ЕООД, „Прайм пропърти” /БГ/ АДСИЦ и „Корал резидънс“ в района на къмпинг „Корал“.                   
Забраната се налага с цел предотвратяване на вероятно значително отрицателно въздействие върху 
компонентите и факторите на околната среда, включително и върху близко разположените защитени 
зони.                                                                                                                                                                                     
Мотивите за налагането на принудителната административна мярка се основават на няколко основни 
обстоятелства: 

    Срокът на правно действие на издадените решения по смисъла на ЗООС за одобряване на     
инвестиционните предложения е изтекъл. 

     Не са проведени необходимите процедури по оценка на съвместимостта на инвестиционните 
предложения с предмета и целите на защитени зони предвид настъпилите през 2007 г. изменения 
в екологичното законодателство. 

     Строителството би довело до унищожаване на три типа дюни, основен елемент на ландшафта и 
предмет на специална защита по смисъла на Закона за Черноморското крайбрежие. 

     Застрояването е предпоставка за необратимо унищожаване на находища и популации на шест 
вида растения, поставени под специален режим съгласно ЗБР. 

Забраната е в сила до провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и до влизане в сила на 
издадените на тяхно основание индивидуални административни актове. 

 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Светлана Жекова се срещна с представители на ПП „Зелените“ по казуса „1-11 
Вранино“  
Ведомството и екоактивистите ще си партнират в изготвянето на допълнително условие, 
изрично поясняващо забраната за търсене и проучване на нефт и природен газ по 
незаконосъобразни методи 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2669                                                                                                                                         
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Текст: На среща днес, организирана по инициатива на министър Светлана Жекова с представители на ПП 
„Зелените“, бяха обсъдени възможностите за включване на още по-ясни и юридически обосновани 
условия към Решението за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на 
„Цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучване на нефт и природен газ в 
границите на Блок „1-11 Вранино“. Отново беше подчертано, че Решението е акт, който налага 
ограничителни дейности за проучването, формулирани в условията му. Беше акцентирано и върху това, 
че в работният проект става въпрос единствено за проучване, а не за добив на нефт и природен газ.     
„Ние няма да позволим незаконосъобразно проучване във „Вранино 1-11“. За да успокоим всички 
притеснени от вероятността от използване на нековенционални методи в проучването, ние ще потърсим 
решение, след консултация с юристи, за включване на още едно допълнително условие към Решението, в 
което още по-ясно да се упоменава, че всяко едно действие от работния проект би могло да се реализира 
единствено и само чрез разрешени от закона методи“, обобщи по време на срещата с представители на 
ПП „Зелените“ министър Жекова. Те от своя страна, поеха ангажимент да предложат вариант за 
корекцията, който да бъде взет под внимание от ведомството.                                                                                     
Към момента, задължителните условия, наложени от експертите на МОСВ и вписани в Решението, 
изключват възможност от използване на незаконосъобразни методи за проучване на нефт и природен газ 
от страна на инвеститора „Парк Плейс Енерджи Корп“. Според съществуващите условия, всяка година 
възложителят следва да уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, които планира да 
реализира при проучването през съответната година, като реализирането им ще се осъществява след 
приключване на процедурите по ОВОС и оценка за съвместимост за тях, и влязъл в сила акт за 
одобряването им.  Освен това, след изготвяне на проектите за предвидените за реализиране сондажни 
дейности - прокарване на нови сондажи и/или повторно отваряне и тестване на съществуващи сондажи, 
възложителят следва да ги представи на компетентния орган по околна среда за провеждане на 
процедурите по ОВОС и оценка за съвместимост. Окончателното одобряване на тези дейности и 
реализирането им ще се осъществява след представяне на влязъл в сила акт по ОВОС и оценка за 
съвместимост.                                                                                                                                                                             
Съществуващите в Решението условия подчертават още, че предвид факта, че в границите на Блок "1-11 
Вранино" попадат части от защитени зони, при изпълнението на геолого-проучвателните работи, 
възложителят следва да спазва режима на дейностите в границите им и наложените забрани. 

 

 

Източник: mediapool.bg 

Заглавие: В Мировяне останаха без ток заради кражба в трансформатор 
 

Линк: http://www.mediapool.bg/v-mirovyane-ostanaha-bez-tok-zaradi-krazhba-v-transformator-
news224465.html                                                                                                                                
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Текст: Около 300 домакинства са останали без ток в нощта срещу четвъртък заради кражба на 
трансформаторно масло, съобщиха от доставчика на ток в Западна България ЧЕЗ. 
Работи се за възстановяване на електрозахранването, очаква се това да стане около 13 часа. 
От компанията посочват, че маслото осигурява изолацията на трансформатора и когато то се източи, 
съоръжението аварира и трябва да се подмени. 
Трансформатори от типа на повредения в с. Мировяне струват на компанията между 15 и 20 хил. лв. При 
други обстоятелства тези извънредни инвестиции биха могли да се използват за подобряване на услугите, 
обръщат внимание от ЧЕЗ. 
Дружеството допълва, че през първото полугодие на 2014 г. са източени 24 262 литра масло от негови 
трансформатори преките щети от това са 145 хил. лева, а индиректните разходи в резултат на 
повреждането на съоръженията надхвърлят 2.1 млн. лева. 

 

Източник: greentech.bg 

Заглавие: Швеция рециклира зашеметяващите 99 процента от боклука си 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/55381 

                                                                                                                                          

  

Текст: Швеция рециклира използва повторно цели 99% от отпадъците си. Този процент е подобрение 
спрямо впечатляващите данни от 2012 година – тогава цифрата беше 96%. Страната използва йерархична 
йерархия за управление на отпадъците, която се фокусира в низходящ ред върху предотвратяването, 
повторната употреба, рециклирането, алтернативите на рециклирането, и – като последна инстанция – 
депонирането.                                                                                                                                                                                  
Само един процент от отпадъците на шведите отиват на депото. На всеки жител на страната се падат 
средно 461кг. отпадъци на година.                                                                                                                                
Това, което все пак предизвиква противоречия, е т. нар. етап “алтернативи на рециклирането”. Този 
подход е свързан с изгарянето на около два милиона тона боклук на година в програмата „отпадъци за 
производство на енергия“ (WTE).                                                                                                                                         
Макар че Швеция се фокусира много силно върху най-важния аспект – да не се генерират отпадъци, 
нейните 32 WTE станции горят почти толкова боклук, тъй се рециклира в страната. Допълнително около 
800 000 тона боклук се внасят от Великобритания, Италия, Норвегия и Ирландия, тъй като собствените 
отпадъци не стигат за електроцентралите.                                                                                                                     
Системата WTE работи на принципа, че три тона изгорял боклук съдържат толкова енергия, колкото един 
тон мазут. Общо 950 000 шведски домакинства се отопляват с енергията, произведена от системата. Още 
260 000 домакинства се електрозахранват от такива съоръжения. 

 

Източник: focus-news.net   

Заглавие: Видео клип представя в рамките на няколко минути всекидневното рециклиране на тонове 

хартия в Ню Йорк Сити 

 

http://www.greentech.bg/archives/55381
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Линк:  http://www.focus-news.net/news/2014/09/04/1961817/video-klip-predstavya-v-ramkite-na-
nyakolko-minuti-vsekidnevnoto-retsiklirane-na-tonove-hartiya-v-nyu-york-siti.html                                                                                                                                 

  

Текст: Ню Йорк. Тези, които се питат как хартиените боклуци се превръщат отново в полезни продукти, 
могат да гледат видео клипа, публикуван от Департамента по чистотата на Ню Йорк Сити на You Tube 
канала му, пише CNET. Клипът е направен от Майкъл Антон, директор на фотографския отдел на 
департамента и се състои от 9502 различни изображения, събрани на едно място, за са покажат как в 
Голямата ябълка тонове отпадъчна хартия се събира, транспортира и преработва. 
Видеото не се фокусира върху технологични подробности, а по-скоро артистично пресъздава пътя на 
боклуците. „Лимбо джаз“ на Дюк Елингтън е музикалният фон, които успява да внуши лекота, въпреки 
тежкото оборудване и още по-тежко изглеждащите бали боклук. Клипът дава възможност да надникнем 
във впечатляващия процес на преработка на хартия. Видеото може да бъде видяно на адрес: 
https://www.youtube.com/watch?v=zM9Gt1zluik   
 

 

Източник: blagoevgrad.utre.bg 

Заглавие: Петричко НПО спъва изграждането на депо за отпадъци в Благоевград 
 

Линк:  http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/09/04/256192-
petrichko_npo_spuva_izgrazhdaneto_na_depo_za_otpadutsi_v_blagoevgrad                                                                                                                                      

  

Текст: Ще има ли Благоевград депо за твърди битови отпадъци? 
Неправителствена организация, със седалище в Петрич, обжалва процедурите по ОВОС, свързани с 
изграждането на депо за твърди битови отпадъци в община Благоевград. Тази жалба блокира дейностите 
по проект, разработван през последните 2 години и половина. Жалбата със сигурност ще бъде 
отхвърлена, но се губят още 5-6 месеца. Това съобщи кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов 
във връзка с проекта за изграждане на депо край Бучино, който в началото на годината беше одобрен от 
екоминистерството, оценката на доклада за въздействие върху околната среда също беше положителна, 
но в последствие дейностите бяха замразени.  
„На последния доклад на ОВОЗ-а, който е междуведомствен, имаше представители, включително и на 
„зелените” организации, казаха – да, съгласни сме, подкрепяме и в последния ден, в последния час е 
постъпила жалба. Това блокира по нататъшните стъпки, а иначе за две години и половина общината 
придвижи нещата от регистрация на дружество до дето се казва на стъпка от разрешително за строеж”, 
каза д-р Атанас Камбитов. 
Междувременно санкциите, които налага ЕС за отпадъците на благоевградчани нарастват. Изчисленията 
на специалистите показват, че отчисленията догодина биха достигнали до 44 лева за тон отпадъци, ако 
общините не изпълнят европейските изисквания, съобщи Е-79. 

 

http://www.focus-news.net/news/2014/09/04/1961817/video-klip-predstavya-v-ramkite-na-nyakolko-minuti-vsekidnevnoto-retsiklirane-na-tonove-hartiya-v-nyu-york-siti.html
http://www.focus-news.net/news/2014/09/04/1961817/video-klip-predstavya-v-ramkite-na-nyakolko-minuti-vsekidnevnoto-retsiklirane-na-tonove-hartiya-v-nyu-york-siti.html
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/09/04/256192-petrichko_npo_spuva_izgrazhdaneto_na_depo_za_otpadutsi_v_blagoevgrad
http://www.blagoevgrad.utre.bg/2014/09/04/256192-petrichko_npo_spuva_izgrazhdaneto_na_depo_za_otpadutsi_v_blagoevgrad
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Източник: velikotarnovo.topnovini.bg 

Заглавие: Мъж открадна и предаде хидравлична уредба на вторични суровини 

 

Линк: http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/537644                                                                                                                                       

  

Текст: 34-годишен мъж е задържан от великотърновски полицаи, непосредствено след извършена 
кражба, съобщават от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Снощи около 19,00 ч. в 
полицейското управление е получен сигнал за извършена кражба на кормилна хидравлична уредба от 
района на бившия товарен ДАП в старата столица. На мястото са изпратени полицейски екипи.                                                                                                                      
В хода на извършените разследващи действия е установено, че извършител на кражбата е 34-годишният с 
инициали А. Й. от старата столица, известен на полицията и многократно осъждан за идентични 
престъпления. Той е задържан с полицейска мярка за 24 часа.                                                             
Инкриминираната вещ е установена в пункт за цветни и черни метали и е иззета. По случая е започнато 
бързо производство. 

http://velikotarnovo.topnovini.bg/node/537644

