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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министърът на околната среда и водите се срещна с посланика на САЩ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58405 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна с посланика на САЩ Н. Пр. 
Ерик Рубин. Двамата обсъдиха сътрудничеството между България и САЩ в областта на околната 
среда. Тема на разговора бяха и изискванията и процедурите, свързани с опазването на околната 
среда с оглед значимите американски инвестиции в България. Министър Димов изрази готовност 
структурите на МОСВ да съдействат на американските компании в България при прилагането на 
законите и европейските ангажименти на страната. 
Посланик Рубин и търговското аташе на САЩ Мария Галиндо бяха информирани за  организирания от 
МОСВ и Европейската комисия 21-ви Европейски форум „Еко иновации“, който ще се проведе на 5-6 
февруари 2018 г. в София в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Министърът на 
околната среда и водите покани американски компании от областта на пречистване на въздуха, 
третиране на водите и екологичните технологии да вземат участие във форума. 
Н. Пр. Ерик Рубин отправи покана към министъра и експертите на МОСВ да посетят САЩ за обмяна на 
опит в областта на екологичните технологии. 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов: Търсим максимален консенсус по Плана за управление на „Комплекс 
Калиакра“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58393 

 
 

Текст: Към Междуведомствената работна група, която координира прилагането на мерки по 
изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по казуса „Калиакра“, ще бъдат сформирани 
четири подгрупи. Те ще търсят решения по конкретно възникналите въпроси в областта на 
земеделието, енергетиката, строителството и акваторията в трите защитени зони в района на 
Калиакра – „Калиакра“, „Комплекс Калиакра“ и „Белите скали“. Това обяви  министърът на околната 
среда и водите Нено Димов след среща на всички заинтересовани страни по казуса с министър-
председателя Бойко Борисов и вицепремиера Валери Симеонов. В инициирания от премиера 
Борисов разговор бяха представени всички гледни точки, защитаващи различните обществени 
интереси. 
На срещата стана ясно, че основният проблем за различните заинтересовани страни е проектът на 
Интегриран план за управление на защитените зони в района на Калиакра, изготвен от Института по 
биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, а не заповедта, въвеждаща ограниченията в 
границите на разпространението на приоритетното природно местообитание 62С0 Понто-Сарматски 
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степи. В работните подгрупи ще има представители на всички заинтересовани и когато постигнем 
единно решение, ще го защитя в Брюксел. „Докато нямаме максимален консенсус ще считам, че 
Планът за управление не е приет“, категоричен беше министър Димов. 
„Балансът между околната среда и опазването й от една страна и между икономическото развитие – 
от друга, е формулата, която обявих с встъпването си в длъжност и ще я следвам, докато съм 
министър, защото само балансът между тези два стълба прави благосъстоянието и живота на 
гражданите по-добри“, заяви министърът. По думите му работещо решение може да се намери само, 
когато има баланс между интересите по опазването на околната среда и местното развитие. Ще 
продължим работата с браншовите организации и собствениците на земи по намирането на баланса, 
като същевременно гарантираме, че българският данъкоплатец няма да бъде натоварен със санкции 
и глоби от стотици милиони за дейностите, за които сме осъдени. Вече има съдебно решение и 
трябва да работим в рамките на изпълнението му“, категоричен бе министър Димов. 
Заповедта, въвеждаща ограниченията в разпространението на приоритетното природно 
местообитание 62С0 Понто-Сарматски степи, публикувана в „Държавен вестник“ на 28 юли 2017 г. ще 
продължи да действа до момента, в който бъде подготвена нова заповед, координирана с кметовете 
и обсъдена с Брюксел, съобщи министър Нено Димов. Той уточни, че това е необходимо, за да сме 
сигурни, че ще отговори на решението на Съда на ЕС и няма да се пристъпи към налагане на 
финансови санкции спрямо България. 
Карта във формат *.pdf визуализираща разпространението на местообитание 62C0* Понто-Сарматски 
степи на територията на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна ще намерите на 
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18347 

 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Няма замърсяване от спряното заради токовия удар производство в „Солвей Соди“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=58402 

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС са в „Солвей Соди“ 
АД и следят за развитието на ситуацията във връзка с възникнал в 8,20 ч. днес силен токов удар в 
националната електропреносна мрежа. Вследствие на токовия удар са спрели работещите 
парогенератори в ТЕЦ, както и цялата инсталация за производство на калцинирана сода на „Солвей 
Соди“ АД. 
В 11 ч. няма наличие на данни за замърсяване на атмосферния въздух и водите. По резултатите в 
реално време от автоматичната измервателна станция „Изворите“, Девня, не е констатирано 
повишаване концентрациите на контролираните замърсители на атмосферния въздух, като същите са 
значително под пределно допустимите концентрации. 
Сформираните екипи са в готовност за извършване на пробовземания за качеството на атмосферния 
въздух в района с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET“, както и за водни 
проби на изход от утаителен басейн „Падина“, непосредствено преди заустване в река Провадийска. 
Приложени са процедурите според аварийния план за действие с евакуация на собствения и външен 
персонал, както и допълнителни превантивни дейности за елиминиране замърсяването на водите на 
изход от утаителен басейн „Падина“ – чрез поставяне на пръстени на водоотливната шахта за 
задържане на течностите в обема на съоръжението. Стартирани са дейности по въвеждане в 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18347
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експлоатация на парогенераторите и последващ пуск на инсталацията за производство на 
калцинирана сода. 

 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Забраната за земеделие и строежи на Калиакра остава в сила и след срещата при Борисов 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/08/08/3020756_zabranata_za_zemedelie_i_stroeji_na_kaliakra_

ostava_v/ 

 
 

Текст: Заповедта на министъра на околната среда и водите Нено Димов, с която се въвежда забрана 
за земеделие и други дейности в части на защитена зона "Комплекс Калиакра", ще продължи да 
действа. Това обяви самият екоминистър Нено Димов след среща с всички заинтересовани страни по 
казуса. На нея присъстваха неправителствени организации, природозащитници, кметове от района, 
премиерът Бойко Борисов и вицепремиерът Валери Симеонов. 
Димов обясни, че заповедта ще действа до момента, в който бъде подготвена нова такава. Преди тя 
да бъде издадена обаче, ще бъде обсъдена с кметовете от района, засегнатите страни и 
представители на Европейската комисия. Според Димов заповедта не е проблем, тъй като касае само 
част от проблема. Той не уточни докога ще бъде в сила настоящата заповед. 
През юли Нено Димов забрани извършване на редица дейности в част от защитена територия 
"Комплекс Калиакра", където има понто-сарматски степи. Това обаче породи протести на земеделци, 
рибари и представители на туристическия бранш от крайморска Добруджа заради опасения, че 
рестрикциите в териториите от "Натура 2000" ще засегне поминъка им. Димов обясни, че забраната 
важи за много малка площ, която е предимно държавна площ и не забранява земеделие в 
Добружда. 
След срещата в Министерския съвет беше обявено, че по казуса ще работят 4 работни групи. Те ще се 
занимават с проблемите при рибарството, земеделието, строителството и енергетиката. 
Всички потърпевши от заповедта ще бъдат обезщетени или икономически, или с подобни имоти. 
Борисов уточни, че резервът на правителството по различните компенсаторни плащания е в размер 
на 20-30-40 млн. лв. 
"Планът за управление трябва да се прави на място, за да чуем всеки човек и всяка съдба. Тогава на 
засегнатия ще можем да му дадем бостан на друго място", заяви премиерът, като уточни, че парите 
за обезщетения могат да дойдат и по европейски програми. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Президентът наложи вето върху промените в Закона за околната среда 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/08/08/3020604_prezidentut_naloji_veto_vurhu_promenite_v_z

akona_za/ 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/07/3020041_zabranite_v_kaliakra_se_otnasiat_za_mnogo_malka_chast/
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Текст: Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание 
разпоредбите от закона, с които се премахва втората съдебна инстанция по делата за обжалване на 
одобряване на оценка за въздействието върху околната среда на т.нар. обекти от национално 
значение, съобщават от прессекретариата на президента. Такива са например строителството на 
автомагистрала "Струма" през Кресненското дефиле и инвестиционните намерения за ново 
строителство над Банско в Национален парк "Пирин". 
Според Радев държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и 
възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане. Само така 
можела да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда. 
Още с приемането на промените няколко партии, както и 27 неправителствени организации, 
поискаха държавният глава да им наложи вето. Според тях в този си вид законът ще отслаби 
съдебния контрол върху законосъобразността на мегапроектите в областта на преноса на газ и нефт, 
автомагистралите, ТЕЦ-овете и ядрената енергетика. 
"Такъв контрол се осъществява от административните съдилища, чиято правозащитна функция се 
реализира на две инстанции. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, 
необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност", пише в 
мотивите си Радев. 
Според него екологичното законодателство е превантивно насочено да не се допуснат непоправими 
екологични последици. Гаранция за всичко това пък било съществуващото двуинстанционно съдебно 
производство. 
Радев изрази увереност, че Народното събрание ще намери добрия баланс "между приоритетното и 
своевременно изграждане на значими стратегически обекти и контрола за спазване на законността". 
Председателят на парламента Димитър Главчев използва профила си във "Фейсбук", за да обяви 
наложеното вето от президента. Той вече е възложил на Комисията по околната среда и водите да 
докладва указа и мотивите към него пред народните представители. 
В края на миналата седмица в Държавен вестник беше обнародван указ от президента Радев, с който 
той пусна Закона за изменение и допълнение на НПК (Наказателно-процесуалния кодекс), който 
предизвика високо напрежение сред юристи и обществени организации с няколко силно оспорвани 
разпоредби: за превръщане на Специализирания наказателен съд в особен за високите етажи на 
властта, но не за всички централни институции, и с орязването на права на защитата под предлог за 
ускоряване и облекчаване на формализма в наказателния процес. 
Това стана, въпреки че осем граждански организации и няколко извънпарламентарни политически 
партии изпратиха обръщение до президента с призив да бъде наложено вето на промените в НПК и 
Закона за съдебната власт (ЗСВ). 
До края на тази седмица ще стане ясно какво е решил президентът за Закона за съдебната власт. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Летище София пусна безплатен електробус между терминалите 

Линк: https://greentech.bg/archives/73243 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/03/3018697_sudut_reshi_che_proektut_za_pirin_niama_nujda_ot/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/03/3018697_sudut_reshi_che_proektut_za_pirin_niama_nujda_ot/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2017/08/03/3018567_niakolko_partii_poiskaha_ot_prezidenta_da_naloji_veto/
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Текст: Електрически автобус вече превозва пътниците между двата терминала на Летище София. Той 
замени дизеловия транспорт и остава безплатен за пътуващите, съобщиха от летището. Освен, че e 
екологичен (не отделя въглероден диоксид), използването му ще доведе до значително намаляване 
на разходите за поддръжка. 
Електрическият автобус е за 65 пътници, от които 26 седящи. Има 3 сгъваеми седалки и обособено 
място за закрепване на инвалидни колички. Разполага със спускаща се рампа, подходяща за 
възрастни и трудно подвижни пътници. 
Летище София е първото българско летище, което използва електробус за превоз на пътниците си. То 
е и единственото в България, сертифицирано по програмата за намаляване на въглеродните емисии 
Airport Carbon Accreditation на международната организация на летищата ACI EUROPE. 
От април 2016 г. столичното летище е със сертификат за ниво „Mapping” („Картографиране”), което 
показва количеството на въглеродните емисии от дейността му. В ход е и процедурата по достигане 
на следващото ниво „Reduction” („Намаляване”), което подчертава ангажираността на летището в 
опазване на околната среда, водещо и до намаляване на финансовите разходи. 

 
 


