МЕДИА МОНИТОРИНГ
09 ОКТОМВРИ 2018 г.

Член на:

Източник: БТА
Заглавие: РИОСВ - Хасково стартира инициативата "Нов живот за отпадъците"
Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1882484

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Хасково
стартира инициативата "Нов живот за отпадъците", съобщиха от екоинспекцията. Тя
няма конкурсен характер и в нея могат да се включат деца и ученици от 5 до 19 години.
Участниците трябва да изработят сувенири, предмети за бита, коледни играчки или
картички от отпадъчни материали от хартия, найлонови торбички, пластмаса, метал,
стъкло и други материали.
С най-идейните и оригинални предмети ще бъде подредена изложба в залата на
РИОСВ. Тя ще бъде открита на 19 ноември и ще бъде на разположение на желаещите
да я разгледат до 23 ноември. Част от творбите ще бъдат безвъзмездно предоставени
на някои от коледните благотворителни базари, които традиционно се организират в
Хасково, а някои от играчките ще красят коледната елха в инспекцията.
Предметите трябва да бъдат донесени или изпратени в РИОСВ до 15 ноември. Всеки
участник може да участва с една творба, която не се връща. Допускат се
индивидуални и групови участия, са условията на организаторите.
Източник: Дарик
Заглавие: Следващото голямо предаване на капачки във Варна - напролет
При последната мащабна акция непотребна пластмаса са донесли както
варненци, така и жители на Каварна, Балчик, Бяла, Белослав, Разград, Попово и др.
Линк: https://dariknews.bg/regioni/varna/sledvashtoto-goliamo-predavane-na-kapachkivyv-varna-naprolet-2124294

Текст: Следващата мащабна акция за предаване на пластмасови капачки във Варна
ще бъде през април или май догодина, като датата предстои да бъде уточнена.
Амбициозната цел на организаторите е да бъдат събрани 27 тона капачки. Това стана
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ясно при представяне на дарението, закупено със средства от провелия се наскоро
Празник на рециклирането в морската столица.
В събитието на 29 септември са се включили между 13 и 15 хиляди души. Събрани и
предадени за рециклирани около 21 милиона капачки, което прави около 21 тона.
Непотребна пластмаса са донесли както варненци, така и жители на общините
Каварна, Балчик, Бяла, Белослав, Разград, Попово и други, обяви Владислав
Николов,председател Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“.
Със средства от благотворителната кампания е закупен кувьоз за нуждите на
родилното отделение в болница „Св. Анна“. Апаратурата е японско производство, от
ново поколение. Росен Николов, търговски директор на фирмата вносител, разкри, че
апаратурата е закупена на цена два пъти по-ниска от пазарната - вместо за 16 800, за
8400 лева.
Със средства от благотворителната кампания е закупен кувьоз за нуждите на
родилното отделение в болница „Св. Анна“. Апаратурата е японско производство, от
ново поколение. Росен Николов, търговски директор на фирмата вносител, разкри, че
апаратурата е закупена на цена два пъти по-ниска от пазарната - вместо за 16 800, за
8400 лева.
„Доброто също може да бъде заразно. И това може би ще е една от позитивните
особено опасни инфекции”, изтъкна д-р Антон Станев. Зам.-директорът на болница
„Света Анна” призна, че от седмица и той самият събира капачки.
За две години и половина от старта на кампанията „Аз вярвам и помагам” са събрани
и предадени над 69 тона пластмасови капачки. Една капачка тежи около грам, а с
тези 69 милиона капачки два пъти може да се напълни плувен басейн „Приморски”,
похвалиха се от Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“.
Кампанията има образователен и възпитателен характер, тъй като в акцията на 29
септември се включиха и много деца, отбеляза кметът на Варна Иван Портних. Той
увери, че в лицето на Общината организаторите на кампанията имат активен
партньор в осъществяване на благородната кауза.
Източник: Novini.bg
Заглавие: Политическа група 5 внесе доклад за иницииране на местен референдум
Линк: https://novini.bg/bylgariya/politika/503647
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Текст: Доклад с повече от 10 страници аргументи и мотиви входира днес Политическа
група 5 (ПГ5) в деловодството на Столичния общински съвет (СОС).
Докладът е подписан от 15 общински съветника от целия опозиционен спектър в СОС,
а основната тема е искането за провеждане на референдум с въпроси, пряко
свързани с инвестирането на над 300 млн. лв. в една остаряла технология за изгаряне
на отпадъци, съобщиха от пресцентъра на "Глас народен". Смятаме, че един проект,
който е стартирал преди повече от десет години с едни намерения, вече има нужда
от сериозно преосмисляне и преоценка и точно за това с усилията и подкрепата на
нашите колеги от СОС, които се съгласиха, че тази тема е надпартийна, внасяме
конкретен доклад, каза Иван Велков. Той допълни, че доклада на ПГ 5 е опит за
призоваване към здравия разум, връщане на полето на смисления разговор и
включването на всички заинтересовани страни в тази важна за столицата ни тема.
Симеон Славчев припомни, че един от приоритетите на ПГ 5 от началото на мандата
им е прякото участие на гражданите в управлението на София и в частност казуса със
завода за изгаряне на отпадъци. Внасянето на искане за провеждане на местен
референдум е един от механизмите, с които можем да работим в СОС в интерес на
гражданите. По темата няма нито политически, нито обществен консенсус.
Трябва да бъдат разгледани всички възможни алтернативни решения и смятаме, че
референдума ще даде тази възможност, каза Венци Мицов от ПП Глас Народен.
Това е обществена кауза и надпартийна инициатива. Благодарим на всички колеги от
различните политически партии в СОС, които подкрепиха и подписаха доклада,
завърши Светльо Витков от ПП Глас Народен.
Източник: E-burgas
Заглавие: Изоставени риболовни уреди са сред големите замърсители на морето
Линк: http://e-burgas.com/post/izostaveni-ribolovni-uredi-sa-sred-golemite-zamarsiteli-namoreto-7979

Текст: Изоставени риболовни уреди са сред едни от най-големите замърсители на
морето. Наред с химическите замърсявания, различните субстанции от селското
стопанство, нелегалният трафик на отпадъци и общото замърсяване на морската
вода.Това коментира в свой доклад доц. д-р Маруся Любчева от Сдружение
Черноморски институт по време на провеждащия се в Бургас семинар на тема
"Въздействието на замърсяването с твърди отпадъци в Черно море и други аспекти на
опазването на околната среда". Според данните, с които тя разполага, изоставените
риболовни уреди представляват двадесет и седем процента от отпадъците в Черно
море. По думите й проблемът се подценява, но мащабите му въщност са доста
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сериозни. Различните видове полимери, каучук, метал, стъкло и обработен дървен
материал, който е с голяма устойчивост, са сред материалите, които оказват вредно
въздействие върху водоемите и живите организми в тях. Сред инсталциите, за които се
знае малко, но те така или иначе са потенциално опасни, са вълновите съоръжения
за добив на енергия и подводните инсталации.
Доцент Любчева изнесе и други тревожни данни. Статистиката сочи, че в активния
туристически сезон, обитателите на един къмпинг например генерират като отпадък
около 70 на брой халби фасове от цигари. Тази информация ни дава предства какво
огромно количество от тези замърсители попадат на морския бряг и в морето. Като
се има предвид, че една угарка от цирага се разгражда за около три години. И то ако
е на сушата. Попадне ли обаче във водата, този процес отнема около петнадесет
години.
Изследванията сочат, че дори и след разрушаването си, повечето отпадъци
продължават да замърсяват околната среда под формата на микро частици. Като
например попадат в организма на морските обитатели, а от там и у хората.
"Това, че не виждаме отпадъците, не значи, че ги няма", категорична бе доц. д-р Маруся
Любчева. Тя обясни какви според нея са механизмите, които могат да бъдат
използвани, за да бъде осъществен контрол върху опасните процеси, да им се
противодейства и те да бъдат ограничени. Сред най-важните мерки, които е нужно да
се предприемат, тя посочи превенцията.
Доклади по време на семинара днес изнесоха д-р Сабина Георгиева, експерт по
технологични рискове, Дария Пишева от Изпълнителна Агенция Морска
администрация, Дирекция Бургас и Кремена Ватева от местна доброволческа
инициатива “Бургас Рециклира”.
Във втората част от семинара предстои още участието на инж. Тонка Атанасова,
директор РИОСВ Бургас, Стела Найденова, експерт екологични рискове и Светла
Далакчиева, директор на Природонаучен музей Бургас.
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