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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Съдебното дело на ЕК срещу България приключва със забрана за ново строителство на 

Калиакра 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58069 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов постигна възможно най-благоприятните 
за страната ни договорености с Европейската комисия по съдебното дело за изградените вятърни 
генератори в защитена зона „Калиакра“. Той запозна с тях кметовете на Шабла Мариян Жечев, на 
Каварна Нина Ставрева и представителите на бизнеса. В резултат на преговорите с Комисията се 
стигна до решение да не бъдат премахвани изградените до момента вятърни генератори, голф 
игрище, къщи, хотели, вилни селища, инфраструктура в защитената зона. Същевременно се изисква 
налагането на забрана за издаването на нови разрешения за всякакво строителство на територията. 
Първоначално ЕК поиска България да бъде осъдена за одобрението на множество проекти (около 
600) в зоната. Става въпрос за 2900 ветрогенератора и проекти за къщи, вилни селища, 
инфраструктура, проекти за разораване на спетен хабитат и др. В резултат на проведената съдебна 
защита обхватът на проектите беше намален. С решение на Съда на ЕС от 14 януари 2016 г., България 
беше осъдена за нарушение на европейското законодателство за девет проекта за ветрогенератори и 
един за голф игрище. От тези девет проекта, три не са реализирани и са загубили валидност на 
актовете за одобряването им. Съдебното решение се отнася до реално съществуващи шест проекта 
за вятърни генератори и един проект за голф игрище. 
В резултат на постигнатите сега договорености тези 7 проекта ще продължат да съществуват и няма 
да се наложи премахване на ветрогенераторите и цялостно възстановяване на терена на голф 
игрището. За целта до края на септември т. г. България трябва да изпълни няколко условия. Страната 
ни трябва да гарантира, че вече съществуващата част от системата за ранно предупреждение за 
прелитащи птици е в действие и да предложи график за нейното доизграждане, така че да обхване 
всички оператори на генератори. До пълното изграждане на системата трябва да бъдат предвидени 
временни мерки за тези, които все още не са обхванати от нея. Това означава спиране на работата на 
вятърните турбини по време на миграционните периоди на птиците. 
Освен това министърът на околната среда и водите трябва да издаде заповед за обявяване на зона 
„Комплекс Калиакра“, в която да има забрани за извършване на строителство, с цел опазване на 
степния хабитат. Трябва да бъдат изменени заповедите за защита на птиците в зони „Калиакра“, 
„Белите скали“ и „Било“, които да включат мерките, свързани със системата за ранно 
предупреждение, и такива за опазване на видовете и местообитанията. Важно условие е и 
финализирането и приемането на интегриран план за управление на района на Калиакра. Той следва 
да включва мерки, съгласно Плана за действие за защита на червеногушата гъска. 
Заповедите предстои да бъдат издадени в най-скоро време. Те са по реда на Закона за биологичното 
разнообразие и с тях ще се забранят и ограничат дейностите в защитени зони „Калиакра” и „Белите 
скали“ за опазване на дивите птици. Министърът на околната среда и водите ще може временно да 
спира работата на единични вятърни турбини, групи от ветрогенератори или цели ветроенергийни 
паркове, при наличие на данни за интензивен миграционен поток на птици, които в комбинация със 
специфични климатични условия, създават опасност от сблъсък с витлата. 
Предстои да бъде обявена защитена зона „Комплекс Калиакра”, която се намира в землищата на с. 
Тюленово, община Шабла, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, Каварна, с. Божурец, с. 
Топола, община Каварна и Балчик, община Балчик, с обща площ 483 362, 770 дка, от които 437, 272 
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кв. км морски пространства. Предмет на опазване ще бъдат природни местообитания, видовете 
растения и животни. В границите на защитената зона се забранява използването на дънни тралиращи 
и драгиращи средства, изграждане на изкуствени подводни рифове и острови. Няма да може да се 
осъществява търсене и проучване на полезни изкопаеми (строителни и скално-облицовъчни 
материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на полезни 
изкопаеми с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен 
вестник” има започната процедура за предоставяне на разрешения за концесия по Закона за 
подземните богатства, по Закона за концесиите или е започнала процедура за съгласуването им по 
реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие. 
Забранява се увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица 
и в дюни извън активната плажна площ, освен в случаите на почистване от инвазивни и неместни 
видове. Няма да могат да се отводняват езера, блата и други естествени водни обекти, да се 
коригират и преграждат с диги. Категорично се забранява издаването на нови разрешения за строеж 
и всякакво строителство на територията. Ограничението няма да се прилага за обекти с действащо 
разрешително за строеж към датата на обнародване на заповедта, за ремонт и реконструкция на 
съществуващи обекти, за изграждане, ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на 
техническата инфраструктура. 
По отношение на земеделието, в защитена зона „Комплекс Калиакра“ не се допуска употребата на 
минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на 
продукти за растителна защита и биоциди, освен разрешените за биологично производство. 
Забранява се разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения, плодови и зеленчукови 
култури, зърнено-бобови култури, листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови 
култури, луковично зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етерично-
маслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури. 
 

 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Междуведомствена работна група предписа ремонт на мост и обезопасяване на писти в 

Пирин 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58201 

 
 

Текст: Междуведомствена работна група от представители на Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на туризма, Дирекция „Национален парк „Пирин“ и Басейнова  дирекция 
„Западнобеломорски  район“ дава предписания на концесионера „Юлен“ АД да извърши ремонт на 
мост и обезопасяване на ски писти в Пирин. Експертите извършиха оглед и проверка на обектите 
днес. Мостът е на река Бъндерица и беше засегнат през есента на миналата година в резултат на 
обилните валежи, като предизвика задръстване и наводнение. Предвижда се подмяна на 
съществуваща скара от дървени трупи на моста, повдигане на мостовата конструкция чрез 
надграждане на съществуващите устои и укрепване на речното корито. 
Комисия за определяне вида на ски пистите, която извършва и проверки за тяхната безопасност към 
Министерство на туризма е дала препоръки от 18. 05. 2016 г. за обезопасяването на опасни участъци 
от две писти – „Чалин валог-2“ и „Балканиада“ в ски зоната с център Банско. 
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Междуведомствената работна група констатира, че трябва да бъде извършено насипване и 
подравняване на опасен терен на ски пистата „Чалин валог 2“, тъй като на мястото  има рязка 
промяна на наклона, съчетано със силно стеснение и остър завой. 
  В два участъка на ски пистата „Балканиада“ трябва да се извърши подравняване на терени.  В 
единия има оръдие за изкуствен сняг. При реализацията на корекциите, оръдието ще остане в 
обхвата на пистата, което ще създаде реални предпоставки за инциденти. В тази връзка е 
предвидено изместване на шахтата на оръдието от сегашното й местоположение на безопасно място 
в самия край на трасето на писта „Балканиада“. 
МОСВ стриктно ще следи за изпълнението на дейностите в Национален парк „Пирин“ и ако те не 
бъдат извършени в определения срок до началото на зимния сезон, концесионерът „Юлен“ АД ще 
бъде санкциониран. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: МОСВ отново е партньор на кампанията „Да изчистим България заедно“ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58170 

 
 

Текст: За седма поредна година Министерството на околната среда и водите ще бъде основен 
партньор на кампанията „Да изчистим България заедно“ на БТВ Медиа груп. Това съобщи зам.-
министърът на околната среда и водите Николай Кънчев при обявяване на кампанията. И тази година 
МОСВ поема ангажимента в деня на почистването – 16 септември, събраните отпадъци от 
замърсените терени да се депонират без такси на съществуващите общински и регионални депа. До 
тях ще бъде осигурен  свободен достъп на транспортните средства, които се включат в инициативата. 
Министерството ще осигури чували и ръкавици за участниците в почистването, както и ваучери за 
гориво за извозване на събраните отпадъци. Ръководството на министерството и всички регионални 
структури ще се включат лично в почистването, каза  зам.-министър Кънчев. 
„Да изчистим България заедно” на bTV Media Group е мащабна доброволческа инициатива, която 
цели да създаде обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на природата, за 
чиста България в дългосрочен план. 
През 2017 г. кампанията си поставя за цел заедно да работим за  поддържането на чистотата на 
околната среда и да установим добри практики за генериране на нулев отпадък.  
Акцент в „Да изчистим България заедно” е Денят на голямото почистване, който за първи път ще се 
проведе през есента. Стотици хиляди доброволци ще излязат на 16 септември, за да покажат, че 
можем да изчистим боклука от България заедно. 
Всички, които имат отношение към опазването на околната среда, ще могат да демонстрират своята 
добра идея или практика, която елиминира отпадъците по интересен и различен начин или го 
превръща в нещо ценно. 
Тазгодишното издание на кампанията „Да изчистим България заедно” ще завърши с класация и 
награждаване на областите с най-голям принос към каузата да докажем, че България може да бъде 
чиста. 
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Източник: еconomic.bg 
 

Заглавие: Лидер в рециклирането 
“НОРД ХОЛДИНГ” АД е утвърдено име в сектора за рециклиране на суровини и лидер в 
търговията с метален скрап 
 

Линк: http://www.economic.bg/bg/news/8/lider-v-retsikliraneto.html 

 
 

Текст: НОРД ХОЛДИНГ” АД е утвърдено име в сектора за рециклиране на суровини и лидер в 
търговията с метален скрап. Компанията е основана през 1995 г. с фокус върху събирането, 
обработката и търговията с метални отпадъци. Дейността е ориентирана към прякото приемане на 
отпадъци от населението и предприятията с цел последваща преработка или пряка продажба както 
на български преработватели, така и на чуждестранни клиенти.  
“НОРД ХОЛДИНГ” има широка мрежа от площадки със стратегическо местоположение в София и в 
страната. Изградени са мощности за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, стари автомобили, батерии и акумулатори, отработени масла и автомобилни гуми и 
други видове отпадъци.  
Търгуваме с желязо, чугун, неръждаема стомана, мед и медни сплави, алуминий, месинг, никел, 
цинк, калай, магнезий и олово. Цветният скрап се предлага в съответствие с изискванията на 
клиентите и спецификациите на ISRI.  
Имаме дългогодишни търговски взаимоотношения с водещи български фирми и организации за 
добив на едро на черен и цветен скрап. Продаваме на всички големи производители на вътрешния 
пазар, както и на много предприятия и заводи в чужбина. Стремим се към утвърждаване на 
позициите ни на вътрешния пазар и разширяване на външните пазари. 
“НОРД ХОЛДИНГ” АД е с капитал 61,742 млн. лева. Дружеството е в класацията на 50-те най-големи 
компании в страната за 2010 г. “Норд Фероиндъстри” ЕООД е номинирана за най-бързо развиващата 
се компания за 2011 г. като увеличението на приходите от дейността в сравнение с 2010 г. е 115.75%, 
а финансовите резултати след данъчно облагане са 640.15% спрямо предходната година. 
“НОРД ХОЛДИНГ” е златен член на Българската асоциация по рециклиране (БАР) и член на КРИБ от 
2009 г. 
Г-н Борислав Малинов е един от основателите на Българската асоциация по рециклиране (БАР), член 
на Управителния съвет и четири мандата председател на асоциацията. Дългогодишната работа за 
БАР му дава ценен поглед отвътре за цялостното състояние на индустрията, силните перспективи в 
бранша, регионалните и международни пазари. Така той успя да създаде една просперираща 
компания с утвърдени позиции на пазара, отличен ръководен екип от професионалисти с богат опит 
в бранша и ясна визия за бъдещото развитие.  
Ние вярваме, че добрите практики са основно, устойчиво конкурентно предимство и с удоволствие 
споделяме опита си: 
• Най-голямата мрежа от площадки за събиране с директен железопътен достъп и директни контакти 
с отделни доставчици. 
• Непрекъснато увеличаване на пазарния дял с внедряване на нови технологии, коректно 
изпълнение на ангажиментите, безупречна финансова и професионална репутация.  
• Усъвършенстване на способността за търговия при по-ниски нива на рентабилност.  
• Ръководният ни екип е съставен от професионалисти с дългогодишен опит в бранша. 
• Прилагане на цялостна, дългосрочна програма за намаляване на разходите. 

http://www.economic.bg/bg/news/8/lider-v-retsikliraneto.html
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В “НОРД ХОЛДИНГ” се гордеем и с разработените и внедрени краткосрочни и дългосрочни програми 
за управление на отпадъците; собствения контрол върху екологосъобразното третиране на 
отпадъците; кампаниите, които провеждаме за обучение на деца с Екомен - новият супер герой, 
който по достъпен и атрактивен начин учи децата как и къде да изхвърлят опасните отпадъци. Ние 
активно и ефективно сътрудничим с общините, държавните органи и неправителствения сектор, като 
споделяме добрите практики и иновациите и си сътрудничим за опазване на околната среда.  
Корпоративната социална отговорност е дългогодишна традиция за “НОРД ХОЛДИНГ” с участието в 
редица благотворителни инициативи като “Българската Коледа”, социалните кампании на Столична 
община, дарения за Фондация “Доверие и закрила”, на Дом за сираци при манастир “Св. Троица” на 
отец Иван и др. 
“НОРД ХОЛДИНГ” АД е коректен партньор, стъпил уверено на вътрешния и на международните 
пазари. “НОРД ХОЛДИНГ” АД е утвърдена марка в бранша с отлична репутация и стабилни 
отношения с доставчиците и клиентите, финансова обезпеченост и доказана коректност при 
изпълнението на задълженията към контрагентите си. 
 “Коректност, устойчивост, адаптация и нюх - всичко това, в съчетание с професионализма на 
служителите, е ключът към успеха на нашата компания и традициите в бизнеса, които налагаме”, 
казва Борислав Малинов - учредител, мажоритарен акционер и председател на Надзорния съвет на 
“НОРД ХОЛДИНГ” АД.  
  
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Великобритания забранява новите дизелови и бензинови автомобили от 2040 г. 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/73105 

 

Текст: Министрите в британското правителство смятат, че ниското качество на въздуха е най-
голямата заплаха за околната среда за общественото здраве – но и че тази заплаха може да се 
избегне. Целта им е да прочистят „небето“ чрез ограничаване на превозните средства, излъчващи 
вредни емисии. След подобен ход във Франция, сега и Великобритания забранява продажбата на 
дизелови и бензинови автомобили от 2040 г. 
Азотни оксиди изпълват въздуха над Обединеното кралство. Лондон е един от най-замърсените 
градове, с редовни превишения на лимитите за съдържание на вредни частици. Сега страната е 
решена за забрани продажбите на тези замърсяващи автомобили като част от генерален план за чист 
въздух в страната. Мярката може да включва дори и хибридните автомобили. 
Наред с това правителството следва своята програма за почистване на мръсния въздух в близост до 
пътните артерии, която е на стойност 3 милиарда лири. Нейната цел е да предостави финансиране в 
подкрепа на местните усилия, като например модернизация на обществения транспорт, 
препрограмиране на светофарите, модернизиране на функции по пътищата като изкуствените 
неравности и кръговите кръстовища. 
1 млрд. Лири са предвидени за насърчаване на автомобилите с ниски емисии. 100 милиона лири са 
заделени за разширяване на инфраструктурата за зареждане на електрически автомобили. 
Предвидени са и пари за фонд за насърчаване на зелените автобуси, колоезденето и ходенето пеш, 
нискоемисийните таксита. 
Окончателният план трябва да е факт до края на юли. 
 


