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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Костова ще участва в заседание на министрите на околната среда на ЕС 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55020 

 
 

Текст: Редовното заседание на Съвета по околна среда на ЕС, в което ще участва министърът на 
околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова, ще се проведе в Брюксел на 28 
февруари. Екоминистрите ще обсъдят ревизията на Европейската схема за търговия с емисии с оглед 
постигането на съгласие по позицията на Съвета. Общото становище ще послужи за започване на 
преговорите с Европейския парламент. 
Съветът ще разгледа въпросите на устойчивото развитие в светлината на политиките на ЕС по околна 
среда. Акцентът ще бъде поставен върху изпълнението на целите за устойчиво развитите, 
определянето на приоритетите и как обществото и бизнесът да бъдат  привлечени в този процес. 
В контекста на екологизирането на Европейския семестър министрите ще обменят мнения по 
Прегледа на изпълнението на законодателството в областта на околната среда. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Пеликаните в „Сребърна“ започнаха да свиват гнезда 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55020 

 
 

Текст: Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ започнаха старателно да събират 
материал за оформяне на гнезда. В момента на наколната платформа и наземната част пребивават 
60 птици от защитения вид. Около 10 екземляра са наблюдавани в разтопената част от езерото. 
Птиците са със силно зачервени гуши, което е белег за началото на брачния период. Очаква се с 
повишаване на температурите броят на птиците да се увеличи. Колонията на къдроглавия пеликан в 
Сребърна през последните няколко години се обитава от 70-80 двойки. 
Оживление настъпва и при другите обитататели в резервата. Големи ята лебеди, водни кокошки и 
сиви чапли са наблюдавани през последните дни. Все още езерото е покрито с лед. Само около 1/3 
от голямото водно огледало е разтопено. 
Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на „Сребърна“ се извършва 
засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени птици с нехарактерно 
поведение. Ежедневно се поддържа връзка с Областна дирекция по безопасност на храните – 
Силистра и се съобщава за обстановката в резервата. 
На територията на ПР „Сребърна“ все още важат забраните за достъп на външни лица и любителски 
риболов, въведени със  заповед на Министъра на земеделието и храните. 
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Източник: plevenzapleven.bg 
 

Заглавие: Утвърден е планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2017-а 
 

Линк: 
http://plevenzapleven.bg/blog/2017/02/27/%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B
5%D0%BD-%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD-145498/ 
 

 
 

Текст: Планът за контролната дейност на РИОСВ – Плевен включва 583 обекти подлежащи на 
контрол и проверки от Инспекцията за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. След направения 
анализ на резултатите от контролната дейност, извършена през 2016 г. и предвид изискванията на 
екологичното законодателство са определени обектите или дейностите, в две области – Плевенска и 
Ловешка, 19 общини, които ще бъдат контролирани през 2017 г. Планът е публикуван на 
електронната страница на РИОСВ-Плевен /в секция контролна дейност/, като обектите, подлежащи 
на проверка са разделени по компоненти и фактори на околната среда, съобщават от 
екоинспекцията.  
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Произведоха първото в света мастило от въздушно замърсяване 
Творческият подход е брутално напомняне какво попада в дробовете ни от градския смог 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/70963       
  

 
 

Текст: Първото в света мастило, направено от „пигмент“, уловен от замърсяването на въздуха, влезе 
„в продажба“ тази седмица. Креативното решение в полза на художници и дизайнери впряга 
технологии за пречистване на въздуха за създаването на особен вид творчество, който шокиращо ни 
напомня какво попада в белите ни дробове, когато живеем в големите градове. 
Създадена от екип от учени в Graviky Labs, обособила се от MIT Media Labs, индийската прохождаща 
фирма „Air-Ink“ произвежда мастило, направено от неизгорели въглеродни сажди, събрани от 
ауспусите на автомобилите, от комините и генераторите в Бангалор, Индия. Саждите се улавят с 
помощта на специално устройство, наречено KAALINK. То се монтирa на края на тръбата, която 
отвежда газовете навън. Устройството събира около 93 на сто от изходящите замърсители. 
Нужни са 45 минути събиране на емисиите от автомобилите чрез специалното устройство, за да 
направят 30 милилитра “въздушно мастило“ (точно това значи Air-Ink). Това е достатъчно, за да 
зареди пълнителят на една писалка. Химикалки, бутилки с мастило и продукти, украсени с въздушно 
мастило, могат да се купят сега чрез Kickstarter страницата на лабораторията, която има за цел да 

http://plevenzapleven.bg/blog/2017/02/27/%d1%83%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8a%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd-145498/
https://greentech.bg/archives/70963
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привлече финансиране в размер на 14 000 долара. С тях ще се мащабира производството и ще се 
усъвършенства устройството за улавяне на замърсяванията. 
„Всяка чертичка, начертана с Air-Ink, представлява уловени частици, които в противен случай биха се 
озовали в белите дробове на обикновените хора“, каза съоснователят Анируд Шарма в изявление. 
„Мащабирането на тази дейност е спасяване на човешки животи.“ 
Замърсяването на въздуха причинява повече от 7,2 милиона смъртни случая в световен мащаб всяка 
година. Наред с усилията на много правителства по света за справяне с проблема чрез по-строги 
регулации за използването на въглища и изкопаеми горива, редица художници и творци насочват 
вниманието на обществеността към решаването на проблема чрез артистични подходи. Неотдавна 
холандският художник Даан Роозегаарде започна производството на бижута от сажди. Филипински 
художници се заеха да рисуват картини с утайки от замърсени реки, а в Охайо пък превръщат отрови 
от минното дело в цветни бои за картини. 
 
 

Източник: 24chasa.bg 
 

Заглавие: Крадци отиват на съд в Габрово, свили метали за 8000 лв. и увредили имущество за 24 800 

лв. 

Линк: https://www.24chasa.bg/novini/article/6082086       
  

  
 

Текст: Районна прокуратура – Габрово внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже, извършили 
кражба на метали за 8000 лева, като увредили имущество за 24 800 лева. 
Обвинението срещу Шенол М . и Николай Т. е за това, че през периода 9 юни до 7 септември 2016 г. в 
гр. Габрово, от термичен цех и склад „МОБ“ на „Гама Проект“ АД, при условията на продължавано 
престъпление и опасен рецидив,  разбили тухлена стена, счупили прозорец и срязали оградна 
мрежа,  за да проникнат в опоскания обект. Апашите използвали  отверки, клещи, гаечни ключове, 
ножове, чук, брадва и кирка и чрез особена ловкост – прескачане през прозорец, разположен на 
височина 3,35 м., отнели 60 кг медни намотки от електрически трансформатор с мощност 100кw в 
термичен цех. Крадците свили и натоварили в таксиметров автомобил още кабели, сребро 
съдържащо се в електрически части  на електрически табла и от склад отнели три топчета с 
месингова лента - 134,4кг., олово на блок - 13,6кг., оловна ламарина - 84,7кг. и 2 бр. графитни пръчки. 
Всички вещи на обща стойност 8102 лв, собственост на „Гама Проект“ АД. 
Двамата са подсъдими и затова, че по същото време и място противозаконно повредили чужди 
движими вещи, трансформатор и електрическо табло за управление от линия за обработка и 
оксидация на метали, собственост на същото дружество, на обща стойност 24 800 лв. 
По искане на прокуратурата двамата обвиняеми са с взети мерки за неотклонение „задържане под 
стража“. 
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24chasa.bg/novini/article/6082086
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Източник: moreto.net 
 

Заглавие: Предават за скрап бракуваните от община Варна безстопанствени автомобили  
 

Линк: http://www.moreto.net/novini.php?n=345057&c=09         
  

  
 

Текст: Репатрираните стари безстопанствени коли след три месеца ще бъдат бракувани служебно от 
общината и предавани за скрап. Това е регламентирано от общинска Наредба за управление на 
отпадъците, приета през септември миналата година. 
В момента на общинския паркинг за временно съхранение се намират 165 автомобила при капацитет 
200. Някои от колите престояват там с години, затова е спешно да бъде избрана фирмата, на която 
община Варна ще възложи преработката им за старо желязо. Това каза за Радио Варна директорът на 
предприятие „Общински паркинги и синя зона” Младен Иванов. 
За забавянето на избора на фирма няма обективна причина, призна Иванов и добави, че ще 
предложи дейностите да са за сметка на рециклиращата компания и бюджета на община Варна да не 
се натоварва по никакъв начин. Очаква се новата мярка да отвори паркоместа, предвид въвеждането 
на „синя зона”, вероятно през есента.  
 
 

Източник: tv-vratsa.bg 
 

Заглавие: По-скъпи такси за тон отпадъци   
 

Линк: http://www.tv-vratsa.bg/bg/po-skapi-taksi-za-ton-otpadatsi-/       
  

  
 

Текст: Фирмите, които депонират отпадъци в регионалното депо край Косталево или такъв, който 
може да бъде оползотворен термично в Холсим ще плащат такса с около 5 на сто повече за тон 
отпадък. Предвиденото увеличение ще влезе в сила след като бъде одобрено на утрешното 
заседание на местния парламент. Община Враца има договори с шест фирми, които изхвърлят 
неопасни промишлени отпадъци. Миналата година по силата на тези договори са депонирани близо 
580 тона, около 5 хиляди тона са били изгорени в пещите на циментовия завод.  

http://www.moreto.net/novini.php?n=345057&c=09
http://www.moreto.net/novini.php?n=344778
http://www.tv-vratsa.bg/bg/po-skapi-taksi-za-ton-otpadatsi-/

