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Възстановяват и съхраняват 
резерват “Балтата“ с 

европейски пари

Природен резерват „Балтата“ 
е от национално значение и е 
много важна и неделима част 
от природата на Албена. На 
много малко места по света 
има уникалната комбинация 
от море, пясък и гора.
Във Ваканционно селище 
„Албена“ вчера Регионал-
нана инспекция по околна-
та среда и водите – Варна, 
представи своя проект „При-
лагане на мерки за възста-
новяване и опазване на при-
родното местообитание 91F0 
„Крайречни смесени гори“ 
в природния резерват „Бал-

тата“.
Стойността на проекта е 873 
244,81 лв., които са безвъз-
мезна финансова помощ. 
742 258,09 лв. са предоста-
вени от Европейския фонд 
за регионално развитие, а 
130 986,72 лв. са национално 
съфинасиране от държавния 
бюджет. Той се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
ОП „Околна среда“ 2014-
2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз.
Срокът за изпълнение на 
проекта е 35 месеца. Старти-
рал е на 20 ноември 2018 г.  
и ще приключи до 20 октом-
ври 2021г. 
Представени бяха планира-
ните основни дейности по 
проекта:
 Дейност 1. Анализ на със-
тоянието на природно мес-
тообитание 91F0 „Крайреч-
ни смесени гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и Fraxinus 
excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай големи 
реки (Ulmenion minoris)“ в 
Природен резерват „Балта-
та“, която включва следните 
две поддейности:
 1.1.Определяне на процента 
от природно местообитание 
91F0 в процес на съхнене и 
установяване на причините, 
водещи до този процес;
 1.2. Анализ на наличното ко-

личество мъртва дървесина 
в границите на природното 
местообитание в Природен 
резерват „Балтата“ и опре-
деляне на процента спрямо 
общия запас.
 Дейност 2. Определяне и 
прилагане на мерки за опаз-
ване на природно местооби-
тание 91F0 в благоприятно 
природозащитно състояние, 
която включва следните под-
дейности:
 2.1. Извършване на физико-
химичен анализ на повърх-
ностни и подземни води в 

Природен резерват „Балта-
та“;
 2.2. Анализ на водните коли-
чества, които са необходими 
да постъпват в Природен ре-
зерват „Балтата“, достатъч-
ни за нормалното развитие 
и овлажняване на лонгозната 
гора през различните клима-
тични периоди;
 2.3. Прилагане на хидротех-
нически мерки за подобрява-
не и регулиране на постъп-
ващите водни количества в 
„Балтата“;
2.4. Определяне и прилагане 
на мерки за борба с ясенов 
хоботник - установен причи-
нител за обезлистяването на 
дървесни видове на терито-

рията на „Балтата“.
Изследванеото на расти-
телността ще се извърши в 
рамките на няколко месеца. 
Всяка нова информация по 
проекта ще бъде публикува-
на на страницата на РИОСВ 
- Варна - http://www.riosv-
varna.org
„Балтата“ е резерват в Се-
вероизточна България на 
Черноморското крайбрежие, 
в землището на село Обро-
чище. Открит е на 20 април 
1978 г. Прекатегоризиран е 
в поддържан резерват на 15 

октомври 1999 г.
Резерватът обхваща най-се-
верно разположената лон-
гозна гора в България, по 
устието на река Батова. Ре-
ката извира от Франгенското 
плато под името Джевизлий-
ска река. Тече на север, а при 
село Батово завива на изток, 
като се влива в Черно море 
между Варна и Балчик. Фор-
мира се от карстови извори. 
Тя е единствената непресъх-
ваща река в Добруджанския 
край. Устието ѝ е лиман и 
там се намира резерватът.
„Балтата“ е разположен в 
непосредствена близост до 
„Албена“. Продължаваща-
та урбанизация, свързана 

с мащабното развитие на 
туризма и разширяването 
на селищните води, води до 
разпокъсване, нарушава-
не и дори унищожаване на 
местообитанията, основно в 
крайбрежната зона, но също 
и в откритите пространства 
върху платото.
Специфичните климатич-
ни условия, наличието на 
богати алувиални песъчли-
во-глинести почви и значи-
телната влажност са благо-
приятни за развитието на 
лонгозни гори по тези места. 
В горите с такъв характер 
преобладават полски бряст и 
остролист ясен. Те достигат 
до 30 - 35 м височина.
Сред по-често срещащите 
се дървесни видове са летен 
дъб, полски клен, дива кру-
ша, обикновен габър, черна 
елша, бяла топола, бяла вър-
ба и др. Гората е издънкова, 
като средната й възраст е 45 
- 50 г. Подлесът се характе-
ризира с широко разпростра-
нение на обикновен и черен 
глог, кучешки дрян, къпина, 
шипка, широколистен чаш-
кодрян, леска, калина и др.
От лианите най-често се 
среща скрипката, която в 
миналото е образувала плъ-
тен и бодлив пояс, а гората 
е била непристъпна. Наред 
със скрипката все още са се 
запазили гърбачът, бръшля-
нът, дивата лоза и обикнове-
ният повет. Многото увивни 
растения, които гъсто се 
преплитат или се спускат от 
дърветата, придават на гора-
та вид на джунгла. 
От тревните видове са харак-
терни блатно кокиче, перу-
ника, див зюмбюл, няколко 
вида лютичета очиболец, во-
ден морач, бял и черен оман, 
момковка, сълзица, острица, 
мехунка, върбовка, медицин-
ска ружа. 
Тръстиката е завладяла раз-
ливите на реката и дава убе-
жище на много водолюбиви 
птици. 

Европейската комисия търси иновативни 
идеи за справяне с пластмасовите отпадъци

Европейската комисия орга-
низира конкурс за социални 
иновации, чрез който ще фи-
нансира идеи за намаляване 
на пластмасовите отпадъци. 
Общата сума, която инсти-
туцията ще отдели, е 150 
000 евро. Добрата новина за 
българските социални пред-
приемачи е, че имат шанс да 
реализират идеите си и да 
спечелят спонсорство за тях.
В тазгодишното издание 
на конкурса ще бъдат под-
крепени инициативи, които 
осигуряват намаление на 
пластмасовите отпадъци и 
замърсяването с тях чрез 
подобряване на съществу-
ващите процеси или чрез 
въвеждане на съвсем нови 
продукти и начинания. С 
помощта на тези нововъве-
дения трябва да се понижи 
количеството на създаваните 
пластмасови отпадъци, как-
то и да се насърчи повторна-

та употреба и рециклирането 
им.
Всяка година Европа произ-
вежда 27 млн. тона пласт-
масови отпадъци. Затова ос-
новна цел на инициативата е 
крайният резултат да доведе 
до системна промяна на 
местно, национално и евро-
пейско равнище.
Независими съдии ще опре-
делят три проекта, всеки от 
които ще бъде награден с 50 
хил. евро през м. октомври 
2019 г. Всички необходи-
ми сведения са публикува-
ни на интернет страницата 
на конкурса – https://eusic.
challenges.org/.
Заявления за участие може 
да се подават до 4 април 2019 
г. (12:00 ч. централноевро-
пейско време).
Въпроси за конкурса може 
да изпращате на: info@
socialinnovationprize.eu
Конкурса може да следи-

те на: https://twitter.com/
eusocialinnov?lang=bg
Създаден в памет на първоп-
роходеца в социалните ново-
въведения Диого Васконсе-
луш, европейският конкурс 
за социални нововъведения 
се провежда от Европей-
ската комисия във всички 
държави – членки на ЕС, и 
всички асоциирани държа-
ви по „Хоризонт 2020“. На 
седмата година от същест-
вуването си конкурсът вече е 
като пътеводител за социал-
ните новатори в Европа, тъй 
като използва доказана мето-
дика за подкрепа на идеи на 
ранен етап и за поддържане 
на мрежа от радикални нова-
тори, които променят обще-
ството към по-добро. Всяка 
година конкурсът е посветен 
на различен въпрос, засягащ 
Европа. Тази година темата е 
„Справяне с пластмасовите 
отпадъци“.

Осъдителна присъда за 22-годишен, шофирал 
повторно без книжка

Състав на Окръжен съд - 
Добрич потвърди 3-месечна 
ефективна присъда, поста-
новена от Районния съд в 
Балчик срещу подсъдим, шо-
фирал повторно  без книжка. 
22-годишният жител на село 
Оброчище е признат за вино-
вен в това, че на 17 октомври 
2017г., около 12.30 часа, е 
управлявал лек автомобил 
без да притежава свидетел-
ство за управление на МПС 
и в едногодишния срок от 
наказването му по админи-

стративен ред за същото де-
яние.  
 В решението си Окръжният 
съд подчертава, че подсъди-
мият не само е шофирал без 
книжка, но не е изпълнил и 
полицейско разпореждане 
да спре, а е опитал да осуети 
проверката. Отбелязва се и 
високата обществена опас-
ност на извършеното деяние, 
предвид зачестилите случаи 
на шофиране без книжка. 
 Съдебният състав постано-
ви решението си, след като 

взе предвид и данните, че 
мъжът е системен нарушител 
на правилата за движение 
по пътищата и освен това е 
извършил деянието в изпи-
тателния срок на предходно 
негово условно осъждане за 
документно престъпление. 
Сега той ще изтърпи ефек-
тивно и наложеното му с 
предишната присъда наказа-
ние от 4 месеца лишаване от 
свобода. 
 Решението на Окръжен съд - 
Добрич е окончателно.

Кражба в с.Соколово
На 19 март, около 16:20 часа 
е получено съобщение за 
извършена кражба от имот, 
находящ се на територията 
на с. Соколово, обл. Добрич. 
Установено е, че чрез взлом 
на прозорец, неизвестен из-

вършител е проникнал в къ-
щата. По данни на собстве-
ниците е извършена кражба 
на електрически уреди и 
електрически инструменти.  
От проведените незабавни 
ОИМ и ПСД в имот в също-

то село, обитаван от 32-го-
дишен мъж от град Варна са 
установени част от инкрими-
нираните вещи. Работата по 
случая продължава по описа 
на РУ МВР Балчик.

Хитър начин за събиране на метали
На 8 март в 20 часа е спрян 
за проверка товарен авто-
мобил „Фиат” с шуменска 
регистрация, управляван 
от 40-годишен мъж и път-
ник на 43-години, и двама-

та криминално проявени 
от град Шумен. В хода на 
проверката са установени 
метални изделия, за които 
мъжете не представят до-
кумент за придобиването 

им. Същите са взети от 
жилището на 72-годишне 
жена от с. Рогачево, обл. 
Добрич, без да бъдат за-
платени. По случая се из-
вършва проверка.

Пиян шофьор от с.Стражица е арестуван в 
с.Оброчище

На 3 март, около 00:40 часа 
в с. Оброчище, обл. До-
брич е спрян за проверка 
лек автомобил „Ситроен” 
с добричка регистрация, 
управляван от 49-годишен 

мъж от с. Стражица, обл. 
Добрич. При извършена-
та проверка за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчита наличието 

на 1,28 промила в изди-
шания от водача въздух. 
Задържан за 24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

От 1 април – лъжа не лъжа – слагаме нови касови 
апарати. За кой ли път вече!

Регистрираните по ДДС 
търговци имат още 1 
седмица да сменят соф-
туера за управление на 
продажбите си в търгов-

ските обекти и касовите 
си апарати, припомнят от 
НАП. 
Срокът за регистрирани-
те по ДДС е 31 март 2019, 

а за фирмите без ДДС 
регистрация до края на 
юни 2019 г. с промени в 
законодателството от 1 
април 2019 г.                 БТ


