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Източник: investor.bg
Заглавие: Мръсният въздух в големите градове – за всички и по много
Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mrysniiat-vyzduh-v-golemitegradove--za-vsichki-i-po-mnogo-253513/

Текст: И тази зима жителите на големите градове ще дишат мръсен въздух въпреки
протестите срещу проблема и предприетата наказателна процедура срещу
България от страна на Европейската комисия. За основни замърсители
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от години сочи отоплението на
домовете с дърва и въглища през зимата, както и автомобилите.
Общините с мръсен въздух написаха програми с мерки, които предстои да бъдат
обновени, но със сигурност проблемът не е решен.
Отдавна е ясна връзката между замърсяването на урбанизираните райони и
негативните последици за здравето. В момента са засегнати 25 български града с
наднормено ниво на фините прахови частици във въздуха (ФПЧ 10), сред които,
разбира се, и София.
От екоминистерството съобщават, че данните за 2016 г. (най-актуалните обобщени
данни, б.ред.) показват най-голям брой превишения на средноденонощната норма
за прах във Видин, Пловдив – ж.к. Тракия, Бургас – Долно Езерово и Асеновград.
Все пак според министерството продължава общата тенденция за намаляване на
броя превишения и на средногодишната концентрация. Независимо от напредъка
страната все още е далеч от постигането на нормите, особено при превишенията
на средноденонощната норма, отбелязват експертите.
За решаването на проблема са предвидени евросубсидии - 115 млн. лв. ще получат
за целта общините от оперативна програма „Околна среда“, която е с общ
бюджет 3,5 млрд. лв.
наказателната процедура на Европейската комисия (ЕК) срещу България заради
замърсяването на въздуха с фини прахови частици е на етап постановено първо
решение на Съда на Европейския съюз.
”Има проблем, който през годините намалява, но все още съществува“, коментира
в края на декември пред Нова телевизия министърът на околната среда Нено Димов.
Екоминистърът настоя, че общините също трябва да предприемат мерки за
решаване на проблема.
„Тази наказателна процедура е може би най-тежката, с която държавата трябва да
се справи. Това не е само екологичен, но и социално-икономически проблем“,
заяви пред БНР Силвия Рангелова, директор на Дирекция „Координация по въпросите
на ЕС и международното сътрудничество“ в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ).
МОСВ уверява, че работи с всички институции, които имат отношение към въпроса, и
е предложило пакет от мерки на национално ниво в двата основни сектора с
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принос към наднорменото замърсяване - битовото отопление през зимата и
автомобилите.
"Натрупани са доста проблеми и мерките, които могат да ги решат, са
дългосрочни", заяви пред Investor.bg Ивайло Хлебаров от екологично сдружение "За
земята". Той обърна внимание, че наказателната процедура срещу България е за
периода 2007-2014 г., а за проблема се говори повече едва в последните две - три
години.

Източник: focus-radio.net
Заглавие: Община Дупница е обявила обществена поръчка за изготвяне на
комплексен проект за регионално депо за неопасни отпадъци край село Джерман
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Текст: Община Дупница е обявила обществена поръчка за изготвяне на комплексен
проект за регионално депо за неопасни отпадъци край село Джерман. Това каза
пред Радио „Фокус” – Кюстендил зам.-кметът на Община Дупница Красимир
Георгиев. Обществената поръчка включва изработване на подробен устройствен
план, план за регулация, план за застрояване и съответните парцеларни планове за
промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в
землищата на селата Джерман и Грамаде. Обектът е площадка за изграждане на
инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация
за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.
Изпълнителят трябва да изготви и работен проект за първа клетка на депото.
Изработването на проекта е с цел кандидатстване на Община Дупница за
финансиране.

Източник: dnevnik.bg
Заглавие: Брюксел обмисля такса върху пластмасата да запълва дупката в бюджета
след Брекзит
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Текст: Eвропейската комисия предложи вчера да бъде въведена такса върху
пластмасите за захранване на бюджетите на Европейския съюз след Брекзит,
предаде "Франс прес", цитирана от БТА.
Комисията обмисля такса върху пластмасите като нов източник на постъпленията в
бюджета на ЕС и начин за намаляване на отпадъците, заяви пред журналисти
европейският комисар по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер.
Германският еврокомисар не представи повече подробности за тази такса или за
очакваните приходи, припомняйки, че комисията ще публикува през май поподробни предложения за следващата многогодишна финансова рамка за
периода след 2020 година.
Сегашната рамка покрива периода 2014-2020 година и въпреки излизането си от ЕС
през 2019 година, Великобритания се ангажира да внася своя дял през преходен
период, включващ 2020 година. След това обаче ЕС няма да получава нетния принос
на Лондон, оценяван от комисията на между 12 и 14 милиарда евро годишно.
Брюксел предлага на 27-те страни, които ще останат в ЕС, да запълнят тази "дупка"
наполовина чрез намиране на нови източници и наполовина чрез икономии, поспециално от Общата селскостопанска политика (ОСП) и кохезионната политика две сфери, представляващи заедно над две трети от бюджета на ЕС.
Йотингер предложи новите европейски политики, като тези в сферата на отбраната
и сигурността по границите, които ще породят необходимост от още десетина
милиарда евро годишно, да бъдат финансирани на 80 процента от нови източници.
Освен таксата върху пластмасите, комисията иска ЕС да разполага с нов собствен
източник на приходи чрез таксуване на търговията с въглеродни квоти, която в
момента облагодетелства страните членки.
Комисията настоява най-вече за увеличение на националните вноски в бюджета на
ЕС, които в момента са ограничени до 1 процент от БВП на страните членки. Според
Йотингер те трябва да станат между 1.1 и 1.2 на сто.
Държавните и правителствени ръководители от ЕС ще имат възможност да разменят
мнения за бюджетите след Брекзит на неформална среща на върха на 23
февруари в Брюксел.
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