Величко Кирилов, общински съветник: 20 000 тона годишно излезли от употреба гуми ще се прераб
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Вододайната зона на Видин е в землището на село Сланотрън, минерален
водоизточник, който сега е неизползваем е на 800 метра от изграденото предприятие за
рециклиране на гуми в селото, но това не е отчетено при взимането на решение за
оценка на въздействието върху околната среда от РИОСВ-Монтана, каза за
пресконференция Величко Кирилов, общински съветник и живеещ в с.Сланотрън,
предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Той посочи, че в доклада на РИОСВ
Монтана присъства следният текст: „Релефът на областта е равнинен и предпоставя в
голяма степен движението на въздушни маси , а с тях разпространението на
замърсителите, изпускани от различните източници на замърсяване на атмосферния
въздух”. В края на месец февруари е станало ясно, че фирмата е поискала от РИОСВ –
Монтана разрешение за извършване на дейности по третиране на 20 000 тона годишно
излезли от употреба гуми, които да бъдат съхранявани и изгаряни на мястото на
площадка между селата Сланотрън и Кошава. Величко Кирилов коментира и решението
на Общински съвет Видин да разреши на фирмата да изработи план по отношение на
обекта си за свързване с външен водопровод и кабелна линия за 20 кv за
електроснабдяване. Според него Общинският съвет не е трябвало да взима това
решение и така проблемът с предприятието, замърсяващо околната среда на 5
видински села – Сланотрън, Кошава, Кутово, Гомотарци и Антимово, нямаше да
съществува. В рамките на своите правомощия областният управител инж.Кръстьо
Спасов е атакувал пред Административен съд – Видин решението на общинските
съветници, но две съдебни инстанции са се произнесли, че няма нарушение при взимане
на тези решения по ЗМСМА . Председателят на Народното събрание Михаил Миков
също е изразил многократно подкрепа към към Инициативния комитет "Защита на
Златорожието", които са събрали над 1200 подписа срещу предприятието.
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