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30/08 Рекордните 1 млн. лв. ще отидат за реклама на
софийския завод за боклука
Ще се правят четири филма и обучения на младите да събират разделно
отпадъците
Рекордните близо един милион лева ще пръсне Столична община за реклама на
софийския завод за боклук, който се строи вече трета петилетка, но към момента е само
празна черна дупка погълнала над 100 млн. лв. за този период. Това става ясно от
регистъра на обществените поръчки.
Така Столична община ще задмине агенция “Пътна инфраструктура”, където също се
пръскат внушителни средства за рязане на ленти на магистрали и селски пътища. Ще
надмине дори и помпозността по откриването на новия лъч на софийското метро, чиято
лента ще пререже в петък председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.
Причината за внушителната сума е, че Столична община е заложила максималния
бюджет по тази мярка, разрешен от управляващия орган на оперативната програма
“Околна среда”, която финансира завода за боклука. Той е 0.4% от стойността на проекта,
по който безвъзмездната финансова помощ от Европа е 256 млн. лв. Проектът за завода
за боклука все още не е получил финалното “да” от Брюксел, но се очаква лично Барозу да
съобщи добрата новина в петък.
За сравнение проектите по оперативна програма “Транспорт”, които също са големи и
съизмерими като стойност със завода за боклука, имат право на мерки за “Публичност и
информираност” до 0.1% от стойността на проекта. Например, за популяризирането на
строителството на магистрала “Тракия”, за която безвъзмездната помощ е над два пъти
по-голяма от тази за завода за боклук, бяха заложени 250 хил. лв. Освен това за историята
на магистралата, която се строи откакто има българи по тези земи по думите на премиера
Бойко Борисов, се прави само един филм на два езика – български и английски. За завода
за боклука са предвидени четири, със субтитри на френски, немски.
Определянето на процента по мерките за “Публичност и информираност” е в
правомощията на управляващия орган на съответната оперативна програма.
Максималната сума не може да надвишава 0.4% според европейските правила.
Друга оперативна програма, която залага на помпозността и максималния процент
средства, е “Регионално развитие”, където за първите копки и рязането на лентите на
всеки лот се харчат внушителните средно 30 хил. за една отсечка или общо досега за 30
лота – близо един милион лева, които обаче са по два отделни проекта.
Рекордната поръчка за завода
Поръчката за рекламата на завода за боклука е разделена на три позиции. Най-малко
пари - 240 хил. лв. - са предвидени за разгласа на строителството на завода. Средствата
ще отидат за лого, слоган и мисия на проекта. Те ще бъдат на български и английски език.
Отделно ще се направи интернет страница на двата езика. Наред с отпечатването на
рекламните материали, ще бъдат отпечатани дори 2300 визитни картички на двата езика.
Ще се правят дори специални куфари за пренасяне на агитационните материали.

Ще се направи и филм за реализацията на проекта с възможност за избор на субтитри на
български, английски, френски, немски. Отделно е планирано да бъдат излъчени по
национална телевизия 3 междинни и 1 окончателен филм за построяването на заводамечта на трети столичен кмет. Ще бъде изграден и информационен център, в който
гражданите да се информират за хода на градежа.
Втората позиция на поръчката е озаглавена “Зелена политика” и по нея са заделени 300
хил. лв. С тези пари ще се правят образователни кампании за младите да събират
разделно боклука. За целта ще се изработи образователна програма за опазване на
околната среда. Ще се правят семинари и събития с включените в програмата деца и
ученици. Ще бъдат изработени и три обучителни филма. Всеки филм трябва да е насочен
към определена възрастова група в минимум два варианта и с времетраене до 15-20
минути.
Най-много - 420 хил. лв. - са предвидени за кампании за популяризиране на разделното
събиране за отпадъци по третия лот на поръчката. Ще има и кампании по "почистване и
опазване на околната среда" от типа “да почистим София за един ден”, каквито прави бТВ
за цяла България.
За целите на кампаниите ще бъдат изработени брошури, платнени торбички,плакати.
Всяка година ще се правят и социологически проучвания за ефекта от разделното
събиране на отпадъците.
Съмнително къс срок за подаване на офертите
Обявата за обществената поръчка е публикувана в регистъра на 30 юли. Първоначално
крайният срок за подаване на офертите е бил 28 август. Това е породило съмнения, че
търга е нагласен за определен участник. Причината е, че за толкова кратко време е трудно
да се подготви такъв обем от документация, коментираха фирми от бранша пред
Mediapool.
Те отчетоха като положителен сигнал факта, че Столичната община се е вслушала в
препоръките им и е удължила срока за подаване на офертите до 12 септември.
Няма завишени критерии по останалите изисквания и на практика всяка една от поголемите фирми в бранша на българския пазар, включително и родните, без проблеми
може да се включи, коментираха компании. Изискването за оборот не е завишено, няма и
прекалени искания за различни сертификати.
За разлика от други поръчки на Столична община, по които се избира обикновено найскъпата оферта чрез механизма за комплексна оценка, този път кметството залага на найниската цена за избор на победител.
Лили Границка

30/08 Филми, брошури и обучения за 1 млн. лв. ще рекламират
завода за боклук в София
Все още непостроеният завод за боклук в София ще бъде рекламиран за 960 хил. лв. без
ДДС. Средствата са от оперативна програма "Околна среда", с чиито средства се строи

заводът. Столичната община е обявила обществена поръчка за максималната възможна
сума за бюджет за разгласа.
Заводът за боклук се строи повече от десет години, като досега са дадени общо над 100
млн. лв. Началото е поставено през 1995 г., когато бившият кмет Стефан Софиянски
обяви, че до две години столицата ще има свой завод за боклук пред протестиращите
жители на Суходол. Те настояваха сметището край квартала им да бъде затворено.
Сегашните местни власти строят завода на няколко етапа по оперативна програма
"Околна среда". В началото на годината беше обявена обществена поръчка за избор на
строител, защото първата беше анулирана след промени в техническите параметри, които
бяха поискани от Европейската комисия (ЕК).
Срокът на изпълнение на поръчката за реклама е 2 февруари 2015 г., а
заложените етапи са три. За 240 хил. лв. изпълнителят трябва да направи разгласа на
строителството, за образователни кампании за младите хора са предвидени 300 хил. лв., а
за кампании за популяризиране разделното събиране, рециклирането, компостирането и
опазването на градската среда са заделени 420 хил. лв.
Първият етап включва изработването на лого, слоган и мисия на български и на
английски език, изработване на сайт и създаването на информационни табели. Заложена
е изработката на печатни промоционални материали, което включва 2000 брошури, 2300
визитни картички, както и 2000 презентационни пакети, всеки от който да съдържа
папка, платнена торба, бележник, химикалка и тениска. Предвидени са и стойки и
калъфи (куфари) за пренасяне на рекламните материали.
В този етап е включено заснемането на филм на български език за реализация на
завода с възможност за избор на субтитри на български, английски, френски и немски.
Тиражът е 1000 броя на DVD носител, като е предвидено в национална телевизия да бъдат
излъчени 3 междинни и 1 окончателен филм. Дават се пари и за организиране на 5
пресконференции, като и подготовка и публикуване на минимум 5 прессъобщения.
Предвиждат се и доставка и монтаж на оборудване за изграждане на информационен
център.
Вторият етап включва разработване и въвеждане на образователна програма по темата за
опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъците, рециклирането и
компостирането. Предвиждат се обучителни семинари, както и събития за деца и
ученици.
И тук ще бъдат изработвани филми, но този път с обучителна цел. Те ще са три, като
всеки от тях трябва да е насочен към определена възрастова група с времетраене до 15-20
минути. Всеки от тях ще бъде тиражиран в 500 бройки на DVD носител.
В третият етап са заложени кампании за разделно събиране на отпадъци, рециклиране" и
компостиране, както и по почистване и опазване на околната среда. Изпълнителят трябва
да предложи минимум 2 варианта на кампаниите, като предостави медийно планиране на

всички предвидени дейности по кампаниите, трябва да предостави и по два варианта на
дизайн рекламни материали.
Самите рекламни материали са 500 брошури, 500 платнени торбички и 500
плакати. Задължително хартиените материали трябва да са напечатани на рециклирана
хартия.
В този етап са заложени и три социологически проучвания - по едно през 2013, 2014 и
2015 г.
От Георги Марчев

05/09 Такса смет е събирана незаконно от част от фирмите в
София, реши съдът
Столичната община е събирала такса смет от част от фирмите в противоречие със закона
за местните данъци такси. Проблемът е в методиката за изчисление, която се основава на
размера на имота, а не на количеството изхвърлен боклук, както изрично пише в закона.
Това реши днес Административният съд в София-град по жалба на "Делев и Делев" ЕАД.
Незаконното събиране на таксата се отнася за предприятията, които имат индивидуални
договори за извозване за своя сметка на боклук с фирми, различни от наетите от
общината концесионери. Според съда проблемът е в приетата през 2006 г. наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в частта й "за
обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения".
Индивидуални договори се сключват най-често от фирми, които работят на големи
площи. Те плащат едновременно за извозване на боклук за своя сметка и такса смет на
общината за използване на общинското депо за съхранение на отпадъците си.
Според съда общината неправилно е определила методиката, по която изчислява таксата
на фирмите по подобие на начина на пресмятане на гражданите и останалите
юридически лица - промили върху данъчната оценка на имота.
В мотивите на съда е обяснено, че кметът на София твърди, че не знае колко точно смет
произвежда през годината всяка една фирма, за да взима според количеството, а не на
базата на размера на имота. Това съдът определя като "напълно необоснована" теза.
Съдът открива противоречие на тази теза с на чл. 67, ал. 1 от закона за местните данъци и
такси, където е записано, че размерът на таксата се определя според количеството на
битовите отпадъци, а само когато не е възможно да се установи количеството на битовите
отпадъци, тогава таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху
основа, определена от общинския съвет.
Освен това в закона е посочено, че общинският съвет няма право на преценка кой от
способите за определяне на размера на таксата да приложи - според количеството на

боклука или друг, както е станало в София. Съдът определя, че съветът винаги трябва
приоритетно да приложи първия метод, а при невъзможност - друг.
Отделно според съда общината може да разбере количеството от индивидуалния договор
за смет и оттам да изчислява такса смет за депо. Ако липсват такива данни, местните
власти могат да откажат на фирмата да сключва индивидуален договор за извозването на
сметта.
Решението на градския административен съд може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в срок от 14 дни.
От Георги Марчев

05/09 Столичната полиция има задържан за кражбата на
радиоактивния уред
23-годишен мъж е задържан за кражбата на гама-дефектоскопа в столицата, съобщиха от
пресцентъра на МВР. Уредът, в който има капсула с радиоактивен материал, изчезна от
строителен обект на ул. "Коста Лулчев" вчера.
С гама-дефектоскопа се проверява качеството на заварките на тръбите. Използваният в
него радиоактивен материал е опасен в продължение на 73 дни, ако уредът бъде
разхерметизиран.
За щастие опасният апарат беше открит снощи невредим, като при проверката му не беше
открито изтичане на радиация. Подозренията на полицаите бяха, че гама-едефкотскопа, с
цена около 6000 - 7000 лева, е откраднат, за да бъде върнат за скрап, срещу 2-3 лева.
Основен заподозрян за кражбата беше мотаещ се в района клошар.
От МВР не казват дали задържания е клошар. Уточнява се, че уредът е бил намерен след
сигнал, на пресечката на ул. "Владимир Лотков" с ул. "Боян Магесник"Арестуваният
софиянец Н.Ш. е задържан за 24 часа в Първо районно управление. Материалите по
случая са докладвани в Софийска районна прокуратура.
От Дневник

05/09 Крадецът на радиоактивния уред получи присъда по
бързата процедура
Малко повече от денонощие след като извърши кражба на уред с радиоактивно
съдържание и броени часове след задържането му, 23-годишен софиянец получи и
присъдатата си. Според Би Ти Ви тя е една година затвор с три години изпитателен срок.

Гама-дефектоскопът, който се използва за проверка на качеството на заварките на
тръбите от "Топлофикация", беше откраднат вчера по обяд от строителен обект на ул.
"Коста Лулчев".
От МВР не казват дали задържания е клошар. Уточнява се, че уредът е бил намерен след
сигнал, на пресечката на ул. "Владимир Лотков" с ул. "Боян Магесник".
От Дневник

05/09 В най-старата френска АЕЦ стана инцидент без изтичане
на радиация
В най-старата френска атомна електроцентрала АЕЦ "Фесенхайм", която е в експлоатация
от 1977 година и има два 900-мегаватови реактора, днес стана инцидент, но без изтичане
на радиация, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на регулаторните власти.
Първоначално се заговори за пожар, но в последствие се оказа, че става въпрос за
изпусната пара от кислородна вода, образувана след инжектирането в резервоар на
водороден пероксид, който е реагирал с водата.
Двама души са получили леки изгаряния по ръцете, въпреки че са били с предпазни
ръкавици. Френският министър на екологията и енергетиката Делфин Бато се е свързала
незабавно с националния ядрен регулаторен орган, откъдето я уверили, че инцидентът не
представлява заплаха за сигурността, съобщи енергийното министерство в комюнике,
цитирано от Франс прес.
Говорителка на Е Де Еф подчерта, че е възникнал "малък проблем". Противопожарните
системи вероятно са били задействани при изпускането на парата, отбеляза тя.
В експлоатация от 1977 г., АЕЦ "Фесенхайм" е най-старата действаща атомна
електроцентрала във Франция, припомня АФП. Поради тази причина тя е особено
критикувана от еколозите. Призивите за нейното затваряне се засилиха след аварията в
японската АЕЦ "Фукушима-1" през март миналата година, предизвикана от
разрушителни вълни цунами.
Новият френски президент Франсоа Оланд пое ангажимент да затвори тази атомна
централа до 2017 г. Франция е страната в света с най-голям дял на атомната
електроенергия в производството на електроенергия.
От Дневник

11/09 По-високата такса щяла да намали найлоновите
торбички с 80 на сто
С 80 на сто се очаква да намалее производството на полиетиленови торбички от
следващата година заради увеличаващата се такса за продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци. Това прогнозира в Пловдив Антоанета
Перникова, изпълнителен директор на българската асоциация "Полимери", цитирана от
БТА.
Допълненията в Наредбата за плащане на продуктова такса влизат в сила от 1 октомври,
когато една торбичка ще струва 35 стотинки. Според Перникова това ще засегне около
200 производителя на полиетиленови торбички в страната, които "няма да могат да
плащат тези такси и ще бъдат принудени да затворят или редуцират производството".
При фалити от три до шест хиляди души ще останат без работа, смята Перникова. От
асоциацията настояват правителството да отмени наредбата за събираната продуктова
такса или да отложи влизането й в сила до въвеждането на ефективно разделно събиране
на отпадъците.
Според Любозар Фратев - член на асоциацията, целесъобразен и ефективен е подходът на
разделното събиране на полимерните отпадъци, тяхното рециклиране и стимулирането
на многократната им употреба. Проучванията на асоциацията "Полимери" сочат, че такса
за полимерни торби се начислява в четири страни на ЕС - Дания, Малта, Белгия и
Румъния, като в България тя е най-висока.
Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова,
която присъства на срещата, се ангажира да представи исканията на бранша пред
министъра на околната среда и водите Нона Караджова и началника на кабинета на
премиера Румяна Бъчварова. От икономическа гледна точка сега не е моментът да се
вдига тази такса, коментира Стоянова.
От Дневник

18/09 Клошарите са с най-голям принос за рециклирането на
отпадъци в София
Само 20% от твърдите битови отпадъци в София се рециклират. До 3% от тях идват от
цветните улични контейнери по улиците. Сортиращите инсталации отделят за това около
5% от общите отпадъци.
Най-голям принос имат пунктовете за вторични суровини – 17%, като между 50% и 70%
от предадените там количества идват от столичните клошари.
С ровенето в кофите и ръчното разделяне на смесения боклук те допринасят найсъществено за рециклирането на цели 10 процента от общите отпадъци.

Това стана ясно от изявлението на Евгения Ташева, координатор на програма "Нулеви
отпадъци" от сдружение "За Земята", която цитира пред журналисти данни за отпадъците
в столицата на Столичната община от последните години.
Годишно клошарите предават около 30 000 тона отпадъци за рециклиране в пунктовете
за вторични суровини, а 2000 души най-малко са заети с тази дейност в
столицата.
Вероятно броят им е много по-голям, прогнозират от "За Земята", но все още липсват
официални данни за размера на неформалния сектор, който работи с отпадъци у нас.
"Столичната община би могла да помисли как да даде повече сигурност и достойнство в
работата на клошарите", убедени са от "За Земята" с мотива, че те са в основата на
рециклирането в София, а никой не ги включва в програмите и стратегиите на
Столичната община. Липсват и каквито и да било мерки, насочени към тези хора. В тази
връзка Ташева напомни, че рециклиращите предприятия доказано създават в пъти
повече работни места в сравнение с депонирането и изгарянето на отпадъци.
Все още липсва и регистър на пунктовете за вторични суровини, информационна система
и надеждни данни за количествата и състава на потоците от отпадъци в най-големия ни
град.
Близо 90% от отпадъците ни са ресурс, който може да бъде полезен под формата на
вторични суровини, компост или биогаз, произведен от хранителни или градински
отпадъци. Ако не се разделя и оползотворява, отпадъкът става неизползваем боклук,
който има и опасни странични ефекти за хората и природата.
"Вместо да се мисли как боклукът да се гори в пещите на ТЕЦ "София" в сърцето на
столицата, нека се започне колкото се може по-скоро с разделното събиране. То би
помогнало и за по-справедлива такса смет", призовават от "За Земята". Те настояват за
спешно преразглеждане на проекта за стоеж на завод за отпадъци, който е с ниско ниво
на рециклиране. Продуктът, който излиза оттам, няма да е годен за използване и ще е
разход за Столичната община. Според тях заводът може да е два пъти по-малък, а
инсталацията за биогаз три пъти по-голяма.
София планира изгаряне и депониране на по-голямата част от отпадъците си, като идеята
е изгарянето да се случва в пещи на "Топлофикация", в сърцето на София.
"Европа поставя на последно място депониране и изгаряне на отпадъци, а ние
залагаме основно на този подход. Проектът за "Стратегия 2020" за България отделя 150
млн. евро за депониране на отпадъци и едва 100 000 евро са предвидени за стратегия за
намаляване на количеството отпадъци. Тези пари ще стигнат за изработване, но не и за
реализиране на една прилична стратегия, която да помогне на гражданите да отделят помалко отпадъци", каза по време на пресконференция Генади Кондарев от
международната мрежа Bankwatch.

"Искаме ли действително да загробваме ценен ресурс в бунищата", отправят реторичен
въпрос към общината от сдружението и предлагат алтернативни варианти за управление
на отпадъка в столицата.
Такъв е изпитаният метод на "разделното събиране още при източника".
Според Ташева управляващите нямат волята да накарат хората да събират разделно
отпадъците си на мястото, където живеят или работят. Иначе това е напълно постижимо.
"За Земята" настояват още за строг контрол над търговски и административни обекти,
впоследствие и на домакинства, които да разделят сами отпадъците си. Индивидуални
контейнери или цветни чували за отпадъци могат да се въведат поетапно – на първо
време в къщите в столицата и по-ниските сгради, по-късно – в по-големите жилищни
сгради.
От Босилена Мелтева

