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Текст: Около 67% от бюджета на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
са насочени към ВиК инфраструктура, обяви Цонка Дрянкова, главен директор,
главна Дирекция "Оперативна програма околна среда", пред Фокус.
Тя коментира, че ще се инвестира в мерки, насочени към осигуряване на
допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и по специално на
биоразградими отпадъци. „Също така ще се реализира и т.нар. трета фаза от
интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община, един
доста сложен проект, чието изпълнение и реализация започнаха по време на
предишния програмен период. По отношение на биоразнообразието, фокусът е
установяване на структури за управление на мрежата Натура 2000, укрепване на
техния капацитет, както и реализацията на консервационни мерки за опазване на
биологичното разнообразие. В рамките на приоритетните оси ще инвестираме в
рехабилитацията на общински язовири. Със средства по програмата ще бъде
изградена Национална система за управление на водите в реално време, която има
за цел да подава своевременно информация към всички компетентни органи по
отношение на количеството на водите, така че наистина да се вземат адекватни
решения и мерки във връзка с предотвратяване на наводнения. Ще инвестираме и в
геозащитни дейности и у така наречените укрепвания на свлачища, които
застрашават населението", коментира Цонка Дрянкова. Тя каза още, че по
приоритетна ос въздух ще се инвестира в мерки, насочени към намаляване на
фините прахови частици като основният източник, който е идентифициран, е
битовото отопление.
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Текст: Великобритания може би ще трябва да наложи „данък кафе“ в размер на 25
пени за чашките за кафе за еднократна употреба, ако иска да намали отпадъците,
или изцяло да забрани този вид съдове, ако иска да спази целта си за рециклиране
за 2023 г., съобщи в петък комисия от депутати.
По-малко от 1% от чашките за кафе се рециклират във Великобритания. Така е
заради плътно прилепналата обвивка, трудностите при рециклирането на опаковки,
които са в контакт с храни и напитки, и липсата на съоръжения, казаха депутатите.
Веригите Price A Manger, Costa Coffee, Caffe Nero и Greggs заедно с американската
Starbucks са сред най-големите продавачи на кафе в Британия. Повечето от тях бързо
се разраснаха през последните 10 години, за да отговорят на нарастващото
търсене. Въпреки че някои от кафе-веригите предлагат отстъпка на клиентите,
използващи собствена чаша, само 1-2 процента от купувачите се възползват от
предложението. Затова парламентарната комисия настоява да се наложи „данък
кафе“ за всички пластмасови чашки.
„Великобритания изхвърля 2,5 милиарда еднократни чашки от кафе всяка година –
това е достатъчно, за да се обвие планетата пет и половина пъти“, заяви
председателят на комитета Мери Креаг.
Парите, събрани от таксата, ще се използват за подобряване на съоръженията за
рециклиране, посочиха от комисията. Ако целта за 2023 г. не бъде изпълнена, тогава
чашките за кафе за еднократна употреба трябва да бъдат изцяло забранени.
През октомври 2015 г. Великобритания въведе такса от 5 пени за всички найлонови
торби за еднократна употреба, предлагани в големите магазини. Това доведе до 83%
намаление на изхвърлянето на найлонови торбички в Обединеното кралство – още
първата година.
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Текст: Търсачи на скрап се опитали да нарежат с ъглошлайф стара немска мина,
която е била открита при стоянката на рибарските лодки под Аспарухов мост. Тя
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дълго време е стояла там, преди да бъде унищожена, съобщи командирът на ВМС и
началник на варненския гарнизон, контрадмирал Митко Петев, като обобщи
работата на сапьорите от Военноморските сили през миналата година. Тогава са
открити и унищожени 17 боеприпаси, от които 6 морски стари мини. „Историята с
тази мина е от края на миналата година. До идването на място на военнослужещи
от специализираното поделение, районът е бил обезопасен. Впоследствие е
установено, че това е много стар боеприпас, без взривател, който е изваден и
обезвреден. Някой обаче се е опитвал да реже мината и за щастие не е станало
най-лошото. Не трябва да подценяваме този вид опасност”, предупреди Петев.
Според варненските сапьори, стари морски мини от Първата и Втора световна
война са обезвреждани от техните екипи при различни ситуации. Някои от тях са били
уловени в рибарски мрежи, други - изхвърлени на брега или заровени в пясъка на
оживени плажове, във водата около тях и дори на рибарски местостоянки.
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Текст: Протестиращи жители на село Джерман затвориха за около половин час
Главен път Е79, съобщи Bulgaria ON AIR.
Те отново изразиха недоволството си срещу намерението на община Дупница да
изгради депо за отпадъци в близост до населеното място.
В Джерман се притесняват и от замърсяване на околната среда. От години насам
продължава битката на местните да няма сметище в Джерман.
Обжалванията в съда обаче не успяха и след като община Дупница спечели няколко
дела, процедурата за сметището се задейства, а хората излязоха на протест.
Жителите обаче се зарекоха, че ще продължат с протестите си и в следващите
месеци, а днес към тях се включиха и кметове на околните села, депутати от местния
регион и природозащитници.
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