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Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Димов се срещна с представители на концесионера на „Ски 

зона Банско“ 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-predstaviteli-na-

koncesionera-na-ski-zona-bansko/                

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес с 

кмета на община Банско Георги Икономов и с представители на концесионера на 

„Ски зона Банско“ -  „Юлен“ АД. 
На министъра бе представен идейният проект за втори лифт, който преди дни 

концесионерът показа в медиите.  

От „Юлен“ АД заявиха пред министър Димов, че ще наемат проектанти, които да 

определят по геодезичен начин точното трасе за втори кабинков лифт в „Ски зона 

Банско“ и да изготвят мотивирано предложение. 

Като следваща стъпка, концесионерът предвижда да се обърне към кмета на 

община Банско с искане за започване на процедура по изготвяне на Подробен 

устройствен план (ПУП), който подлежи на екологична оценка. Участниците в 

срещата увериха министър Димов, че ще бъдат спазени всички процедури, 

предвидени в екологичното законодателство. 

На срещата с министъра на околната среда и водите присъстваха Петър 

Петров, член на борда на директорите „Юлен“ АД, Иван Хаджиев, ръководител 

„Лифтове“ в „Юлен“ АД, Иван Обрейков - маркетингов директор на “Юлен” АД и 

кметът на община Банско Георги Икономов. 

  

Източник: МОСВ 

Заглавие: Министър Димов ще търси финансиране за газ анализатори за КАТ в 

цялата страна 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-tursi-finansirane-za-gaz-

analizatori-za-kat-v-cyalata-strana/               

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще преговаря с 

Европейската комисия за възможността да се финансира осигуряването на газ 

анализатори за пунктовете на КАТ в цялата страна. Това съобщи министърът днес в 

http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-predstaviteli-na-koncesionera-na-ski-zona-bansko/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-predstaviteli-na-koncesionera-na-ski-zona-bansko/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-tursi-finansirane-za-gaz-analizatori-za-kat-v-cyalata-strana/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-ste-tursi-finansirane-za-gaz-analizatori-za-kat-v-cyalata-strana/
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базата на Столичния КАТ, където заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и 

началника на Столичната „Пътна полиция“ комисар Тенчо Тенев беше представена 

новата техника. Столичната община закупи и предостави седем нови газ 

анализатора за измерване на отработените газове на автомобилите при 

извършване на регистрация и текущ контрол на Отдел „Пътна полиция“ при СДВР. 
„Това е една от първите крачки в посока на подобряване качеството на 

атмосферния въздух. Но тъй като само в София няма да е достатъчно, трябва да 

осигурим газ анализатори и в другите 27 от общо 28-те пункта в страната“, каза 

министър Димов. Той поясни, че в момента по Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) не е допустимо финансиране на подобен тип дейност. 

Затова министърът ще преговаря с ЕК да одобри  МВР като бенефициент по проект, 

по който да се закупи техника за всички пунктове на КАТ. Според министър Димов е 

възможно този проект да се осъществи до края на тази или началото на следващата 

година. 

„По този начин ще се преборим с един от двата големи източника на замърсяване 

на въздуха – пътния трафик, другият е битовото отопление“, каза още Нено Димов. 

Той насърчи усилията на Столичната община в мерките за подобряване на чистотата 

на въздуха и заяви, че ще бъде засилен също контролът в пунктовете за технически 

преглед, в автосервизите и по пътищата. 

Кметът Йорданка Фандъкова посочи, че решението на Столичната община и СДВР за 

съвместната инициатива за закупуване на газ анализатори е взето с цел да не се 

допускат в движение автомобили, които не отговарят на изискванията и замърсяват 

въздуха. Стойността на уредите е около 70 хил. лв. Комисар Тенчо Тенев съобщи, че 

ако при автомобил се установят стойности на отработените газове над допустимите, 

няма да бъде регистриран, а при проверка по улиците в София - ще бъде спиран от 

движение. 

 

 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: КАТ София започва да мери вредните емисии на колите 

Линк: https://greentech.bg/archives/74644 

 
 

Текст: КАТ-София се сдоби със 7 газ-анализатора, с които ще измерва вредните 

емисии на автомобилите в столицата. Седемте газ-анализатора са закупени от 

Столична община и предоставени на КАТ, за да се тестват автомобилите за 

концентрацията на вредни емисии. Освен при регистрация на нови автомобили, газ-

знализаторите ще се използват и за текущи проверки. 
Целта на мярката е да помогне да бъде ограничено замърсяването на въздуха в 

София. Според Столична община, източник на 60% от вредните емисии във въздуха 

са именно старите автомобили и тези без катализатори. 

„Пътна полиция“ не може да откаже регистрация на автомобили, внесени от ЕС, но 

може да спре коли от движение при констатиране на сериозни технически 
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неизправности, обясниха от МВР. В тази група попадат и нарушенията, свързани с 

екология, добавиха от ведомството. Ако новорегистрирана кола се окаже без 

катализатор при регистрацията, тя може да бъде спряна от движение до поставянето 

на подобно устройство за филтриране на вредните емисии.    
 

 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: До 50 000 лева глоба за изгаряне на опасни отпадъци в Пловдив 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/do-50000-leva-globa-za-izgariane-na-

opasni-otpadyci-v-plovdiv-2070522 

 
 

Текст: Сериозни санкции, както за юридически, така и за физически лица, се 

предвиждат за нерегламентирано изгаряне на отпадъци през зимния сезон и 

използване на печки на твърди горива, информираха от РИОСВ и Община Пловдив. 

 Община Пловдив разработи проект за подобряване качеството на въздуха  

Глобата за физически лица е от 2 000 до 5 000 лв., а за юридически лица и еднолични 

търговци от 1 400 до 4 000 лв. При изгаряне на опасни отпадъци – отработени масла, 

филтри, абсорбенти, замърсени с опасни вещества и други, санкцията за 

нарушителите ще е в размер от 10 000 до 50 000 лв. 

При проверка на РИОСВ и Пловдивският общински инспекторат преди месец и 

половина в района на Кукленско шосе в двора на общежитие е имало тлеещи 

отпадъци от разнороден характер – опаковки от алкидни бои, силикон, балатум, 

части от стари мебели и PVC бутилки. На фирмата, собственик на общежитието, е 

съставен акт за извършеното нарушение. 
 

 

Източник: burgas24.bg 
 

Заглавие: Държавата дава близо 1,5 млн.лв. за обезвреждането на корабните 

отпадъци във Варна и Бургас 

Линк: https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Durzhavata-dava-blizo-1-5-mlnlv-za-

obezvrezhdaneto-na-korabnite-otpaduci-vuv-Varna-i-Burgas-767484 

https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/obshtina-plovdiv-razraboti-proekt-za-podobriavane-kachestvoto-na-vyzduha--2068667
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Текст: Близо 1,5 млн. лв. ще осигури държавата за обезвреждането на корабните 

отпадъци на пристанищата във Варна и Бургас, научи Burgas24.bg от обявена 

обществена поръчка. 
Предмет на поръчката е предоставянето на морско-техническите пристанищни 

услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна 

дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и 

Бургас по четири обособени позиции.  

Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се 

избере изпълнител на услугите и да се сключи договор за приемане и обработване 

на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност по анекси I, IV и V от 

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, 

изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български 

морски пристанища. 

Стойността на поръчката без ДДС е 1 473 230 лв. 

 

 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Заловиха група, откраднала ел. проводник 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/vraca/zaloviha-grupa-otkradnala-el.-provodnik-

2070485 

 
 

Текст: Заловиха крадците, свалили меден електрически проводник от 10 

междустълбия на далекопровод от село Игнатица към махала "Игнатишка 

Габровница". 

Откраднаха парите на водач 

Кражбата е извършена на 30 декември. След разследване е установено, че 

извършители на кражбата са лицата: М.М. на 23 години; Л.М. на 29 години В.М. на 29 

години от Ботевград. 

Магазинерка спря въоръжен грабеж 

В полицията в Мездра е задържан М.М., останалите лица са разпитани. Установено 

е, че откраднатите проводници са предаден в пункт за изкупуване на метали 

https://dariknews.bg/regioni/vraca/otkradnaha-parite-na-vodach-2070474
https://dariknews.bg/regioni/vraca/magazinerka-spria-vyoryzhen-grabezh-2070258

