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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Лондон въвежда солена такса за най-замърсяващите автомобили 
Така наречената T-такса ще 10 лири дневно и ще допълва съществуващата "такса 
задръстване" 
 

 Линк: https://greentech.bg/archives/71037    

 
 

Текст: Лондон ще се въведе такса за навлизане в централната градска част за най-старите и най-
замърсяващите превозни средства. Тя ще е в сила от октомври 2017. Това е най-новият компонент от 
програмата за подобряване на качеството на въздуха в британската столица, заяви в петък кметът на 
града Садик Хан. 
Наречен T-такса, налогът ще е на стойност 10 лири дневно. Той ще се прилага за всички дизелови и 
бензинови автомобили, регистрирани преди 2006 г., които не отговарят на така наречения стандарт 
„Евро 4“ от Европейска директива 2005 за регулиране на вредните емисии от превозните средства. 
Новата такса няма да замени съществуващата „такса задръстване“ в града, която е в сила всеки 
делничен ден от 7 ч. сутринта до 18 ч. и е в размер на 11,50 лири. Това означава, че собствениците на 
най-замърсяващите автомобили ще трябва да плащат по 21,50 лири на ден, ако искат да карат своите 
стари коли из централната част на Лондон. 
Анонсът идва няколко месеца, след като британският Върховен съд постанови, че правителствените 
мерки за борба със замърсяването на въздуха не отговарят на регулациите на ЕС за ограничаването 
на азотния диоксид, както и броени дни след като ЕК реши да започне съдебна процедура срещу 
Великобритания за несправяне с проблема с качеството на въздуха. 
Всеки лондонски шофьор ще може да използва онлайн инструмент, за да провери дали неговото 
превозно средство ще бъде засегнато от новия налог. Т-таксата ще е в сила от 23 октомври. 
„Потресаващо е, че живеем в град, където въздухът е толкова токсичен, че много от нашите деца 
израстват с белодробни проблеми,“ каза кметът Садик Хан в изявление. „Ако не предприемем 
драстични промени сега, няма да защитим здравето на своите семейства и в бъдеще“. 
Новата мярка е част от план на стойност 875 милиона лири за справяне със замърсяването на въздуха 
в Лондон. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Изменението на климата изсмуква кислорода от океаните 

Линк: https://greentech.bg/archives/71009 

 
 

Текст: Количеството на кислорода, разтворен в океана, намалява в световен мащаб – и това е пряк 
резултат от изменението на климата. изводът е от ново изследване, публикувано в журнала „Nature“. 
Докладът е разработен от изследователи от Центъра за изследвания на океана ГЕОМАР Хелмхолц в 

https://greentech.bg/archives/71037
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Кил, Германия. То е устновило, че океаните по света са загубили повече от два процента от своето 
съдържание на кислород в периода между 1960 г. и 2010 г. Нещо повече, загубите не са 
разпределени равномерно по целия свят – Северния ледовит океан в частност е претърпял най-рязък 
спад. 
Причината, според учените, е глобалното затопляне. Топлата вода задържа разтворените газове по-
трудно. Има обаче и други фактори. Океанската стратификация се превръща в сериозен проблем – 
обикновено кислородът прониква във водата през повърхността и се смесва с водните слоеве по-
надолу, но тъй като топлата вода е по-малко плътна и не потъва бързо, то слоевете, богати на 
кислород, си остават близо до повърхността и се носят отгоре. 
Всичко това не е новина за климатолозите. В действителност климатичните модели прогнозират, че 
този ефект може да се разгръща в продължение на години. Все пак това е първото проучване, което 
разглежда милиони измервания на океана и ги комбинира в един анализ, доказващ ефекта, кйто се 
получава от затоплянето на планетата. 
Океаните вече са достигнали до състояние, в което имат „зони с минимални кислородни нива“, които 
не могат да поддържат добре морския живот – обикновено разположени в центъра в дълбините на 
океана. Учените се опасяват, че текущата промяна на нивата на кислорода може да разшири тези 
области. Това най-вероятно ще създаде „мъртви зони“ в плитчините, намалявайки обитаемите водни 
области, достъпни за морските организми като техни местообитания. 
Още по-лошо е, че ситуацията може да доведе до завихрянето на „омагьосана спирала“, която да 
генерира прогресивно влошаване на състоянието на океаните заради продължаващото изменение 
на климата. Тези океански „мъртви зони“ обичайно са области, където процъфтяват 
микроорганизми, произвеждащи парникови газове. 
Проучването е само още едно доказателство от всички, които сочат, че човекът на Земята трябва да 
предприеме сериозни действия за незабавно ограничаване на изменението на климата, ако иска 
изобщо планетата да оцелее и да остане негов дом. 
 
 

Източник: uspelite.bg 
 

Заглавие: Парк в Добрич ще бъде "обзаведен" с екомебели от рециклирани растителни отпадъци  
 

Линк: http://uspelite.bg/park-v-dobrich-shte-bade-obzaveden-s-ekomebeli-ot-retsiklirani-rastitelni-
otpadatsi-1 
 

 
 

Текст: Запусната  и изоставена  от години площ в град Добрич, разположена между супермаркет 
„LIDL”, частно училище „Леонардо да Винчи”,  Центъра за възрастни хора по ул.”Суха река” и храм 
„Св. Климент Охридски” ще бъде трансформирана в екопарк. Общината възнамерява да облагороди 
този неугледен район с площ от 30 дка като го превърне в място за отдих и развлечение и го 
„обзаведе” с градинските мебели, направени от рециклирани растителни отпадъци. 
Макар, че паркът е често използван от жителите на Добрич, по думите на главния архитект на града 
Боян Коларов, Общината досега не е облагородявала пространството и то е било занемарено. 
Намерението е да се обработят първоначално около 5 дка от площта, които се намират в най-
западната част на района. Според ландшафтния архитект инж. Ивелина Радилова точно този участък 
е най-натовареният като пешеходна връзка, която се използва от жителите на квартал „Дружба“ като 
комуникация към центъра и квартал „Югоизток“. 
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Общината ще кандидатства за финансиране по програма „За чиста околна среда“ на ПУДООС към 
Министерството на околната среда и водите с мото „Обичам природата - и аз участвам”. Ако 
проектът бъде одобрен, той ще получи финансиране в размер на 10 хил.лв., с което ще бъде 
подпомогнато облагородяването на терена. 
Идеята на специалистите е да използват максимално даденостите на пространството, характерно със 
своята неподдържана зеленина и множество зелени отпадъци. Желанието им е да се направят 
екомебели като се използва дървесината, останала след подкастрянето и оформянето на стари, 
заболели тополи. 
Също така има план да се изгради кратък маршрут за пешеходна разходка, чиято настилка ще бъде 
направена от рециклирани строителни отпадъци, които се произвеждат в регионалното депо в 
с.Стожер. 
Цялостната визия на общината за терена е да бъде превърнат в голям парк - в зона за отдих и 
разходка, с площадки за игра и зелени стаи на открито, където могат да се организират уроци и 
беседи от близките две училища.  Това ще доведе и до по-успешно интегриране на обитателите на 
Центъра за хора с увреждания, които ще участват по-активно в ползването и поддържането 
на  местообитанието. 
Тъй като половината от тази територия е заливна зона на реката, се предвижда изграждането и на 
специални паркови елементи, които в случаи на наводнение ще задържат временно придошлата 
вода, след което при нормализиране на обстоятелствата, ще бъдат използвани с други цели като, 
например, спортни игрища. 
  
 

Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Сдружението за управление на отпадъците ще кандидатства за финансиране на депото, 
което ще обслужва 5 общини 
 

Линк: http://infomreja.bg/sdrujenieto-za-upravlenie-na-otpadycite-shte-kandidatstva-za-finansirane-
na-depoto-koeto-shte-obslujva-5-obshtini-36980.html     
  

 
 

Текст: Регионално сдружение за управление на отпадъците – Благоевград проведе днес общо 
събрание.  
Председател на сдружението е кметът на областния град Атанас Камбитов, който бе домакин на 
срещата. 
Взето бе решение специалисти от Община Благоевград да представляват дружението пред 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 
Дадено бе и съгласие сдружението да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 
за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, 
обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево- I етап“.  
В събранието участваха още заместник- кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева, 
кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметът на община Кочериново Иван Минков, както и 
заместник-областният управител на Благоевград Анна Бистричка.  
Членовете на сдружението приеха още и индикативна цена за депониране на 1 тон отпадъци на 
регионалното депо след въвеждането му в експлоатация. 

http://infomreja.bg/sdrujenieto-za-upravlenie-na-otpadycite-shte-kandidatstva-za-finansirane-na-depoto-koeto-shte-obslujva-5-obshtini-36980.html
http://infomreja.bg/sdrujenieto-za-upravlenie-na-otpadycite-shte-kandidatstva-za-finansirane-na-depoto-koeto-shte-obslujva-5-obshtini-36980.html
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Сдружението възложи на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов като председател да 
представи препис от протокола и решение от общото събрание на министъра на околната среда и 
водите, както и на областните управители на Благоевград и Кюстендил. 
 
 

Източник: bnt.bg 
 

Заглавие: Кражба на кабели остави 20 влака без отопление 
 

Линк: http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-blagoevgrad/krazhba-na-kabeli-ostavi-20-vlaka-bez-otoplenie     
  

  
 

Текст: Крадци отмъкнаха електрически кабели от Централната жп гара в София и оставиха над 20 
влака на територията на гарата без парно. Това е втората кражба, извършена почти на едно и също 
място само в рамките на 48 часа. Повече подробности за това как е възможно да отмъкнеш кабели, 
през които минава високо напрежение и пред очите на полицията вижте в следващия репортаж. 
Откраднати са кабели, с които се подава ток на всички влакове на територията на централната жп 
гара. Кабелите стоят заключени в специални кабини.  
Преди 48 часа крадците разбиват отоплителна кабина като тази и открадват всичките кабели. БДЖ 
взема мерки и веднага след това слага по-нови и по-сигурни катинари, за да спрат крадците. Това 
обаче не дава резултат. Крадците отмъкват всичките електрически кабели от този отоплителен вагон. 
Това се случва само за 3 минути и половина.  
Така два дни по-късно от този вагон са отмъкнати кабели с 60 метра дължана, а общо от двете 
кражби липсват електрически кабели за 130 метра дължина на обща стойност близо 14 хиляди лева.  
Иван Дончев, ръководител на вагонно депо – Надежда: „И тоя път ни изненадаха“.  
БНТ: „Как ви изненадаха?“ 
Иван Дончев: „Срязаха кабелите, които излизат точно от вагоноотоплителя, които не са в кабинки 
затворени…“ 
Предполага, че крадците са добре запознати с географията на гарата, знаят откъде какво могат да 
откраднат, защото действат много организирано и за много кратко време успяват да ги откраднат. 
По информация на БНТ 2, за да заблудят и забавят полицията, крадците първо отрязали два кабела в 
западната част на гарата. След това се отправили към източната, отрязали повечето кабели и 
заплашили работника във вагона със специална ножица за рязане на кабели.  
Крадците отрязали кабелите, разпънали ги успоредно на жп линията, след което ги сгънали и след 
това са се отправили към стария жп завод.  
Резултатите от дръзките кражби са, че близо 20 от влаковете на гарата нямат отопление.  
Имван Дончев: „Ще се опитаме поне няколко колонки да успеем да ги пуснем, за да не страдат 
толкова пътниците от студа и нощното време… Предния път бяхме казали 10 дни, справихме се за 2 
дни, този път ще ни бъде по-трудно.“ 
По информация на БНТ2 камери са заснели кражбата на кабели, но на тях се виждат само силуети. 
Полицията работи по случая. 
 
 

Източник: infomreja.bg 
 

Заглавие: Двама от Микрево и 49-годишен от Благоевград задържани за кражба на кабели и пари  
 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-blagoevgrad/krazhba-na-kabeli-ostavi-20-vlaka-bez-otoplenie
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-blagoevgrad/krazhba-na-kabeli-ostavi-20-vlaka-bez-otoplenie
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Линк: http://infomreja.bg/dvama-ot-mikrevo-i-49-godishen-ot-blagoevgrad-zadyrjani-za-krajba-na-
kabeli-i-pari-36962.html      
  

  
 

Текст: Със заповед за задържане до 24 часа са задържани двама мъже от село Микрево, общ. 
Струмяна. 
Х.А. на 41г. и М.А.на 36 г., в събота са били спипани в местността „Гладно поле“, землище на 
Илинденци, общ.Струмяни в момент на кражба на около 9 метра кабел, чиято стойност е в процес на 
установяване. По случая е образувано досъдебно производство. 
В събота около 14:30 часа в 01 РУ - Благоевград е получен сигнал за това, че за времето от 14:30 часа 
до 18:00 часа на 18.02.2017г. в района на жилищна сграда в ж.к.“Запад“ в Благоевград, е извършена 
кражба на около 100 метра кабели, на приблизителна стойност около 125 лв. 
След проведени издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е К.Р. на 49 
години от Благоевград. 
Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. 
 

http://infomreja.bg/dvama-ot-mikrevo-i-49-godishen-ot-blagoevgrad-zadyrjani-za-krajba-na-kabeli-i-pari-36962.html
http://infomreja.bg/dvama-ot-mikrevo-i-49-godishen-ot-blagoevgrad-zadyrjani-za-krajba-na-kabeli-i-pari-36962.html

