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Член на:

Източник: МОСВ
Заглавие: Министър Димов подписа договор за компостираща инсталация на Враца
и Мездра
Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-podpisa-dogovor-zakompostirasta-instalaciya-na-vraca-i-mezdra/

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Враца и
Мездра Калин Каменов и инж. Генади Събков подписаха договор за изграждане на
компостираща инсталация. Проектът включва изграждане на съоръжение за
преработка на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци,
образувани на територията на двете общини. Инсталацията е с капацитет 8000 тона
годишно и ще обслужва 81 000 жители.
Общият размер на инвестицията е над 5,8 млн. лв. Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,4 млн.
лв. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.
С днешното подписване договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 20142020 г. стават 26, на обща стойност на безвъзмездната помощ - 216 млн. лв.
Източник: МОСВ
Заглавие: Няма превишения на нормите за замърсяване на въздуха в Русе
Линк: https://www.moew.government.bg/bg/nyama-previsheniya-na-normite-zazamursyavane-na-vuzduha-v-ruse/

Текст: Не са констатирани превишения на средноденонощните и средночасови
норми на измерваните замърсители и в двете мобилни станции в периода 4-5
ноември 2018 г. Показателите се следят във връзка с възникналия на 3 ноември, събота,
пожар на Регионалното депо за отпадъци – Русе.
В автоматичната станция в кв. „Възраждане” единствено е регистрирано леко
повишение на концентрацията на бензен, което е характерно за горивните процеси.
WWW.BAR-BG.ORG I 2

Азотните оксиди, серният диоксид, въглеродният оксид и ФПЧ10 запазват нормални
нива на концентрация за периода.
В мобилната станцията, разположена на бул. „България”, също няма констатирани
превишения на средноденонощните и средночасови норми на измерваните
замърсители. Тук е повлияна само концентрацията на ФПЧ10 с достигнати моментни
часови стойности от 121,6 и 223,6 микрограма на кубичен метър през нощта на
05.11.18 г. За този показател средноденощната норма също не е превишена.
Продължава запръстяването на тлеещия терен на регионалното депо в Русе
Източник: News.bg
Заглавие: Всеки софиянец да знае как ще се гори боклука, настояват от ПГ-5
Линк: https://news.bg/politics/vseki-sofiyanets-da-znae-kak-shte-se-gori-boklukanastoyavat-ot-pg-5.html

Текст: От Политическа група 5 целят да предизвикат широка обществена дискусия по
въпроса с изграждането на завода за изгаряне на RDF отпадъци на територията на
София. Бенефициент на проекта е "Топлофикация", но зам.-председателят на
постоянната комисия за опазване на околната среда Иван Велков изрази мнение, че
Столична община трябва да поеме финансирането.
С искането за провеждането на референдум ПГ-5 цели да има информация по
темата и всеки един гражданин на столицата да е запознат какво представлява
инсталацията и какви са последиците от използването й.
"Цялостната инсталация е тотално сгрешена", коментира Велчев.
"Настояваме да бъдат разгледани всички възможности и алтернативи, защото тази,
която е избрана, е на 10 години", обясни и Симеон Славчев.
Ако се изгради друга инсталация с допълнителна газопреносна система или към ТЕЦ
София, или към Кремиковци, това няма да оскъпи проекта и ще е по-ефективна,
уточни Велков. Общината поема огромен ангажимент, който надхвърля значително
мандата и не може да се понесе отговорност, смятат от Политическата група.
Досега не е представена алтернатива, която да замени изгарянето на горивото.
Изгарянето на отпадъците е много по-вредно от изгарянето на въглища, изтъкна Велков.
Управлението на отпадъците във всеки един град, според него, е належащ въпрос,
който отнема повече време за адекватни действия. "Всички в Европа мислят как да не
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произвеждат отпадъци, а ние ще мислим как да забраним "Топлофикация",
категорични са от ПГ-5.
Заводът за изгаряне трябва да преработва 180 000 тона годишно, но вместо да
захранва 30 000 или 40 000 семейства с ток, осветление и парно, може да се окаже,
че дори повече семейства могат да дотират предприятията, резервирани са от
Политическата група.
От ПГ-5 не са против взимането на заеми за създаването на такава система, но
начинът, по който се сортират и рециклират отпадъците за тях е напълно неприемлив.
По думите на Велков алтернативата е да съществува технологично съоръжение, което
да функционира на място в първия завод за рециклиране. ПГ-5 предлагат да отпадне
изгарянето като процес, а ако все пак такава инсталация влезе в употреба, тя да не
бъде на територията на столицата, а като външна централа. Казусът по-скоро е с цел
подпомагане на "Топлофикация", коментира Велков. Ще се използват 157 млн. лева за
неефективна инсталация, допълни Славчев.
Референдумите до този момент според Велчев са прах в очите на хората и биват
отхвърляни като незаконосъобразни. "Ще предприемем всички законови действия, за
да се случи първият местен референдум в София", заяви той.
СОС обсъжда бюджета на Столична община, но практически не участва в неговото
формиране. От ПГ-5 напомниха, че вече са предложили нов начин и ред за приемане
на бюджета на общината.
"Вместо да гласуваме сметката, по-скоро трябва да участваме в избора на менюто",
подчерта Велков. Предложението е прието от работната група в Общинския съвет.
От ПГ-5 настояват всички гласувания да се извършват не чрез обикновено, а с
квалифицирано мнозинство, за да има политически консенсус по темата, а от там и
граждански.
При стриктното спазване на изискванията за квалифицирано мнозинство с
разпореждането на общинска собственост, ПГ-5 настоява същият принцип да бъде
реципрочно прилаган и с всички въпроси, които касаят суми и средства в размер на
минимум 1% от годишния бюджет на общината. Въпросите трябва да бъдат гласувани
и да не се приемат, ако за тях не гласуват поне 2/3 от общинските съветници. Той
подчерта, че плурализмът в СОС би трябвало да изисква обективна аргументация за
процеси, които изискват ангажирането на публични средства в такива размери.
Източник: Stolica.bg
Заглавие: Пак глоба за изхвърляне на опаковки при битов отпадък
Линк: https://stolica.bg/rayoni-na-sofia/rajon-krasna-polyana-so/pak-globa-zaizhvarlyane-na-opakovki-pri-bitov-otpadak/
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Текст: Изхвърлянето на опаковки при битовия отпадък се наказва. Крайно време е да
се спазват правилата и да не се смесват отпадъци, които могат да се рециклират. За
това алармират експерти в оплозотворяването на отпадъци, пред Столица.bg.
Почти всеки ден представители на Столичния инспекторат съставят актове и налагат
санкции на нарушителите. Поредното наказание е регистрирано в район “Красна
поляна”, научи Столица.bg. Глоба от 700 до 2000 лв. може да отнесат нарушителите.
Акт е съставен на търговски обект на бул. “Ал. Стамболийски” 247. Продавач от
магазина е изхвърлил кашони, отпадъци от опаковки и хартии до контейнери за битов
отпадък и до тях.
Опаковките са замърсили пространството около контейнерите на ул. “Рибен буквар”
зад пазар Дамарче. Инспекторите са безкомпромисни в централната градска част
на столицата и само за седмица са наложени над 20 глоби на място с фиш и са
съставени 7 акта. Продължават проверките във всички райони на София,
предупредиха от Столичния инспекторат.
Акт за административно нарушение отнесе и собственикът на сервиз за смяна на
гуми на ул. “Вардар” 156 , защото е събрал гуми на общинско място , което не е
разрешено.
Източник: Факти
Заглавие: Дупничанин открадна колата на съсед и я продаде за скрап
Линк:
https://fakti.bg/krimi/340755-dupnichanin-otkradna-kolata-na-sased-i-a-prodadeza-skrap?mobile_full_version=1

Текст: Осъдиха условно дупничанин, откраднал колата на съсед и я предал за скрап.
В съдебна зала стана известно, че на 5 февруари 2018 година Димитър Николов
установил, че лекият му автомобил „Форд” не е на паркинга пред блока, където го бил
оставил. Той веднага подал жалба в РУ – Дупница. След разследване е установено, че
колата е открадната от съседа му по блок Кирил Иванов, съобщи struma.bg.
Пред съда Иванов се признал за виновен и разказал как е извършил кражбата.
Забелязал, че автомобилът от близо година стои паркиран пред блока и никой не го
кара. Обадил се на негов приятел, който изкупува коли за скрап, и се споразумял за
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цена от 300 лв. за автомобила. От своя страна, приятелят, с когото уговорил сделката,
се обадил на шофьор на “Пътна помощ” да извози автомобила до пункта.
Пред купувача К. Иванов заявил, че ключът и документите на автомобила са у съпругата
му и не може да ги даде в момента. Разбил странично стъкло на колата и я отворил.
Натоварили колата на автовоза и я закарали за скрап в пункт в Перник. Купувачът
платил само 200 лв. на Иванов и заявил, че останалите 100 лв. щял да му ги даде, когато
му предаде и документите.
Поради чистото му съдебно минало съдът наложи на Иванов условна присъда – 8
месеца затвор с тригодишен изпитателен срок.
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