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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Свободни позиции в Постоянния секретариат на Комисията за опазване на Черно море от 
замърсяване 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4726 
 

 
 

Текст: Министерството на околната среда и водите информира за свободни позиции в Постоянния 
секретариат на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване (Черноморската комисия): 
1. Изпълнителен директор (Executive Director) 
2. Служител – експерт по биоразнообразието (CBD Officer) 
Подробна информация (на английски език) относно основните задължения и отговорности и 
изискваните умения и опит за двете позиции можете да намерите на Интернет страницата на 
Черноморската комисия на адрес http://www.blacksea-commission.org/_od-commission-staffTOR.asp 
Процедурата по подбор на служителите ще бъде проведена по време на 32-та Редовна среща на 
Черноморската комисия, която ще се проведе на 12-13 октомври 2016 г. в гр. Истанбул, Турция. 
Към настоящото съобщение е приложен превод на български език на Правилата за кандидатстване, 
избор и назначаването на длъжностните лица в Постоянния секретариат на Черноморската комисия. 
Оригиналът на правилата на английски език е достъпен на адрес http://www.blacksea-
commission.org/_od-commission-staffnominationrules.asp. 
Кандидатите следва да изпратят в Министерството на околната среда и водите в срок до 21 
септември 2016 г. мотивационно писмо, подробна автобиография на английски език и препоръки на 
английски език. 
Кандидатурите за позициите на изпълнителен директор и служител-експерт по биоразнообразието 
се изпращат официално от Министерството на околната среда и водите, съгласно установените 
правила на Черноморската комисия. 
Лица за контакт за допълнителна информация: 
Виолета Роячка – държ. експерт в дирекция „Управление на водите“ – тел. 02/9406561 
Емилия Краева – началник на отдел „Международно сътрудничество“ – тел. 02/9406132 
Детелина Пейчева – държ. експерт в отдел „Международно сътрудничество“ – тел. 02/9406215 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Максимален размер имуществена санкция и принудителна административна мярка ще 
приложи РИОСВ-Русе спрямо „Монтюпе“ ЕООД  
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4727 
 

 
 

Текст: Имуществена санкция в размер на 500 000 лева и принудителна административна мярка ще 
бъдат приложени спрямо дружеството „Монтюпе“ ЕООД в Русе за констатирани нарушения на 

http://www.blacksea-commission.org/_od-commission-staffTOR.asp
http://www.blacksea-commission.org/_od-commission-staffnominationrules.asp
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условията в комплексното разрешително на оператора. Това обяви директорът на РИОСВ-Русе инж. 
Лилия Атанасова на извънредна пресконференция, в която участва и заместник-министърът на 
околната среда и водите Красимир Живков. 
Изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез вентилационната система е установено след 20 
часа на 10 септември. В резултат от сигнали на жители на крайдунавския град екипи на РИОСВ-Русе и 
представители на общината извършиха обходи в районите, откъдето са обажданията на гражданите. 
Неприятните миризми са локализирани в Индустриалния парк на Русе. Над производствените халета 
на „Монтюпе” ЕООД е наблюдаван продължително сивкав облак. В североизточна посока от 
площадката на дружеството, на разстояние от около 100-150 метра е установено, че от покрива на 
хале № 3 се отделя облак от сивкав дим, който се издига приблизително на височина от 20-30 метра, 
а вятърът го отнася към града. В същото време от организираните източници, посочени в 
Комплексното разрешително не са отделяни емисии.  
Същото нарушение е констатирано и на 11 септември вечерта, когато отново през вентилационните 
съоръжения са изпускани отпадъчни газове от производството. Нарушението е удостоверено с 
термоанализатор на „Гранична полиция“.  
В понеделник екип на РИОСВ-Русе приложи принудителната административна мярка за блокиране 
на вентилационните съоръжения. На дружеството са дадени предписания в срок до 26 септември да 
осигури възможност за трайното запечатване на 108 вентилационни клапи. Операторът трябва да 
започне процедура по преразглеждане на действащото в момента Комплексно разрешително. 
Преписка с констатациите от извънредните проверки ще бъде изпратена до прокуратурата. Писма са 
изпратени до Инспекцията по труда, Регионална здравна инспекция и Регионална дирекция за 
национален строителен контрол. 
Заместник-министър Живков и инж. Лилия Атанасова са категорични, че ще се приложат най-
строгите норми на екологичното законодателство, особено за оператори, допускащи системни 
нарушения. 
Допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух ще бъдат извършени в района на 
площадката с  техника на Изпълнителна агенция по околната среда и водите. Системните проверки и 
нощните обходи ще продължат, увери директорът на РИОСВ-Русе инж. Атанасова. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Ивелина Василева: МОСВ ще продължава да подкрепя българските учени в Антарктида 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4728 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви, че МОСВ ще продължи да 
подкрепя българските учени в Антарктида. Тя присъства на официалното откриване на филмовия 
фестивал „България на Ледения континент през погледа на документалното кино“ в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Проф. Пимпирев е герой на съвременното общество, посочи министър Василева и изрази дълбоката 
си почит и уважение към всички участници в експедиции. Тя отбеляза, че от много години с вълнение 
следи присъствието на България на Ледения континент. Горда съм с резултатите от отговорната ви, 
неуморна, мисионерска работа, каза тя и изрази своята убеденост, че България ще продължи да 
отстоява своята уважавана позиция в Антарктида. 
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Фестивалът ще продължи до 18 септември, в програмата му са включени 17 филма. Инициативата е 
по повод предстоящата 25-та юбилейна българска антарктическа експедиция. 
 
 

Източник: ruse.topnovini.bg 
 

Заглавие: МОСВ сезира Прокуратурата: Ние сме за инвестиции и развитие на българската 
икономика, но при спазване на екологичното законодателство 
 

Линк: http://ruse.topnovini.bg/node/728213 
 

 
 

Текст: "Ние сме за инвестиции - и български, и чужестранни, за развитие на българската икономика, 
но при спазване на екологичното законодателство. Приоритет на всички нас е здравословната среда 
за всички, които живеят в даден регион. Чиста околна среда. Ще бъдем безкомпромисни към 
нарушаване на екологичното законодателство." 
Това заяви днес в Русе зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков на нарочна 
пресконференция, съвместно с директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова.  
Припомняме, че в неделя екологичната инспекция в града съобщи, че след извършени извънредни 
проверки и допълнителни обходи е локализиран източник на неприятни миризми - 
производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Проверките са извършени след сигнали на 
граждани в кв. „Възраждане“, кв. „Здравец-Изток“ и централните части на града за остри миризми на 
изгорял бакелит, усетени през последните няколко дни и вечери. 
По този повод е организиран и протест на 13 септември, вторник, от 17:30 ч, на площад "Свобода". 
Днес обаче Френско-българска търговска и индустриална камара разпространи официално 
становище, с което категорично се противопоставя на твърденията на РИОСВ - Русе за локализиран 
източник на неприятни миризми на работната площадка на "Монтюпе" ЕООД.  
„Фактите са основателни. Резултатите са ясни. Нарушението е системно. Затова ще бъде сезирана и 
Прокуратурата, и всички останали институции, които са ангажирани със здравето на хората. Ще бъдат 
предприети и най-строги санкции за нарушение на българското законодателство“, заяви още зам.-
министър Живков. 
„В момента колегите са на площадката на „Монтюпе“ и се връчват съответните актове“, поясни инж. 
Атанасова. 
„2014 г. имаме пломбиране на жалузи. Тогава абсолютно незаконно бяха сложени. 2014 г. 
имуществена санкция на оператора затова, че той не е информирал компетентния орган за каквото и 
да било да иска да прави на тази площадка. 2015 г. имаме имуществена санкция за превишаване на 
дебити. Те превишаваха в пъти това, което им беше заложено като дебит. Там вентилацията не 
работи както трябва и операторът го зне много добре това нещо. 2015 г. имаме санкции за нарушени 
норми, които с измервания са доказани. Те бяха за продължителен период. Ограничена бе дейността 
на „Карусел 1“, където главно бяха нарушенията. Това е систематика, но в момента нарушението е в 
друга посока. Аз не знам след 3-5 дни какво друго нарушение ще има. По какъв друг начин този 
оператор ще работи, за да си осигури някакъв комфорт вътре и по този начин да създаде на 
обществото дискомфорт“, отчете още инж. Атанасова. 
Тя добави, че 15 са подадените сигнали на 10 септември, а на следващия ден те са 30. Тогава екипите 
на РИОСВ са били подпомогнати с термовизионна камера от Гранична полиция. С нея ясно са се 
видели залповите движения на изпусканите отровни вещества, които са описани и надлежно заснети 
и документирани. На покрива на трето хале на завода за автомобилни части има 108 вентилационни 

http://ruse.topnovini.bg/node/728041
http://ruse.topnovini.bg/node/728149
http://ruse.topnovini.bg/node/728149
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отвора. По думите на инж. Атанасова, точно от там е изпускан букета от въглеводороди, съдържащ 
феноли, формалдехиди и бензени. 
"При процедурата по преразглеждане на комплексното разрешително аз лично ще изисквам на 
площадката да бъде въведен непрекъснат мониторинг от оператора. Операторът сам ще си плаща за 
тези измервания, а контролът ще бъде наш", каза още инж. Атанасова. 
Очертана бе последователността на мерките, които се вземат - съставяне на акт за констатирани 
нарушения, ограничителни мерки за затваряне на отворите, стартиране на процедура за 
преразглеждане на комплексното разрешително, сигнал до прокуратурата за системно замърсяване 
на въздуха, което може да донесе санкция до 500 000 лева.  
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: ЕС е на път да постигне енергийните си цели за 2020 г. 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/68158 
 

 
 

Текст: Европейският съюз е на път да посрещне заложените цели за намаление на потреблението на 
енергия до 2020 г., ако продължи да върви стабилно по сегашния си път, обяви ЕК. 
“ЕС-28 е поела по пътя към постигане на целта си относно потреблението на първична енергия до 
2020 г., ако поддържа настоящото темпо на усилията си в тази посока,” заяви Анна-Каиса Итконен, 
говорител по енергийните въпроси в Европейската комисия. 
Данните, на които се основава твърдението, идват от доклад на научното звено на ЕС – Съвместния 
изследователски център. 
Констатациите сочат, че крайното потребление на енергия в момента е под целта за 2020 г. Според 
доклада на JRC, налице е постоянен спад в потреблението на енергия в периода от 2000 до 2014. 
Това е понижило крайното потребление на енергия в ЕС от 1133 Mtoe през 2000 г. до 1061 Mtoe през 
2014 г. “Това поставя потреблението под индикативните цели за 2020 г., определени на 1086 Mtoe 
съгласно Европейската директива за енергийна ефективност. Постигнатата икономия е равна на 
цялото потребление на енергия на Финландия през 2014 г”, каза JRC. 
Докладът представя и състоянието на тенденциите в потреблението на енергия в четирите основни 
сектора на потребление на енергия в ЕС – жилищата, услугите, транспорта и промишлеността – през 
периода 2000-2014. Разбивката по сектори показва, че най-голям спад на крайното енергийно 
потребление е регистрирано в промишлеността (-17,62%), следван от един забележителен спад (-
9,52%) в жилищния сектор. В транспортния бранш се наблюдава леко увеличение (+2,21%), а в 
сектора на услугите е налице увеличение (+16,48%). Тази тенденция на увеличение обаче се очаква 
да продължи, докато Европа се насочва все повече към икономика, базирана на услугите. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Франция забрани пластмасовите чаши и чинийки 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/09/12/2825986_franciia_zabrani_plastmaso
vite_chashi_i_chiniiki/ 
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Текст: Франция направи нова сериозна стъпка в борбата със замърсяването с пластмаса като 
забрани използването на пластмасови чаши, чинии и прибори за хранене, информира Асошиейтед 
прес. 
Така Франция стана първата страна в света, поставяща "извън закона" пластмасовите съдове за 
еднократна употреба. 
Регулацията влезе в сила миналия месец, но дава на производителите срок от четири години – до 
2020 г. да гарантират, че всички съдове и прибори за еднократна употреба са направени от 
биоматериали и могат да се разграждат. 
През юли тази година страната забрани и найлоновите торбички, каквато забрана има в редица 
други държави. 
Екоорганизациите приветстваха новия закон и изразиха надежда, че той ще даде добър пример за 
други страни. Противници на мярката твърдят, че тя ще навреди на потребителите, а и нарушава 
правилата на ЕС за свободно движение на стоки. 
 
 

Източник: economynews.bg 
 

Заглавие: 5 тона отпадъци, събрани в Пирин 
 

Линк: http://www.economynews.bg/5-тона-отпадъци-събрани-в-пирин-news73166.html    
 

 
 

Текст: Приключи  19-тото традиционно почистване на защитени територии, организирано от 
екологично сдружение „За Земята“, което тази година се проведе на територията на Национален 
парк Пирин. Благодарение на едноседмичните усилия на доброволци планината „олекна“ с поне 5 
тона отпадъци. 
Акцията събра над 60 участници от цялата страна и на различна възраст – между 7 и 67 години, 
обединени от любовта към планината. Някои от тях идват на традиционното чистене всяка година, а 
други бяха за първи път. 
Цяла седмица доброволците чистиха районите около хижа "Безбог" - заслон Тевно езеро – хижа 
"Каменица" (Беговица) и хижа "Пирин. Тази година част от времето участниците бяха разделени на 2 
групи, за да се достигнат  и почистят повече места, като накрая всички се събраха на хижа 
Пирин.  Част от чистения маршрут е почистван от доброволци през далечната вече 2003 г. 
„Противно на наблюденията от предварителните обходи на маршрутите, където изглеждаше чисто, 
по време на акцията се натъкнахме на изненадващи количества боклук около хижите, на входните 
точки за парка, около лифтовете и на местата за отдих с пейки и огнища“ – разказват организаторите. 
Според доброволците все по-голяма част от боклука, на който се натъкват, са пластмасови отпадъци 
– чашки и бъркалки, шишета, опаковки. 
А най-многобройни са мокрите кърпички, които вероятно повечето туристи смятат, че са разградими. 
(всъщност мокрите кърпички са направени от памук, пластмаса и хартия и не се разграждат). 
Бяха открити и стари „сметища“ с дълбочина от няколко метра, от които „чистачите-археолози“ 
вадеха боклуци от ’70 и ’80 години. 

http://www.economynews.bg/5-тона-отпадъци-събрани-в-пирин-news73166.html
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Особеностите на ландшафта в Пирин правеха почистването много трудно – голяма част от боклуците 
бяха събирани от вътрешността на високия клек (вероятно изхвърляни през зимата, когато всичко е в 
сняг), под големи камъни и скали, по стръмни пътеки.  Боклуците се изнасяха с автомобили на парка 
и с камиони. 
В началото на почистването на хижа Безбог групата се срещна с директора на НП Пирин, г-н Росен 
Баненски, и служители на дирекцията, с които проведоха дискусия както за дългосрочно намаляване 
на отпадъците в парка, така и за промените в новия план за управление, регулирането на 
палаткуването, как се следи за нарушения на територията. Рейнджърите на парка, охраняващи 
района, подкрепяха и съпровождаха доброволците на всички хижи. 
Екологично сдружение За Земята призовава всички любители на планините да прибират отпадъците 
си в раницата и да ги свалят долу, да не изхвърлят нищо в хижите, да ползват собствени съдове, 
вместо пластмасови чашки и чинийки за еднократна употреба, да не изхвърлят мокри кърпички край 
пътеките и да приканват и спътниците си към по-отговорно в планината. 
Тази година почистването се подпомага и от проекта "Училище за устойчиво развитие и активизъм" 
на "За Земята" и "Приятели на Земята- Европа". Кампанията се осъществява със съдействието на 
Дирекция на НП "Пирин", хижа "Пирин", хижа "Безбог", заслон Тевно езеро, хижа "Каменица", хижа 
"Демяница" и ROO'BAR! 
 
 

Източник: afera.bg 
 

Заглавие: Чудовищно! Белгийци облъчват Девня със силно токсичен газ и отказват да подпишат акт 
за нарушение! 
  

Линк: http://afera.bg/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-
%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%8A.html     
 

 
 

Текст: Азотноторовият завод „Агрополихим” – Девня депонира силно токсични отпадъци в 
землището на общината, нарушавайки грубо екологичното законодателство. Разкритието направи 
народният представител от ДПС-Варна Ерджан Ебатин, който е член на парламентарната комисия по 
опазване на околната среда и водите и бивш директор на РИОСВ – Варна. 
Абсолютно безцеремонно белгийският инвеститор, който държи завода, си позволява да депонира 
фосфогипс с наднормено съдържание на силно токсичния и задушлив газ флуор. Това става в открита 
площадка със статут за съхранение на безопасни, а не на опасни отпадъци, подчерта Ебатин. Тя е 
разположена край девненския квартал „Повеляново”, в чука Харманкя, на чийто източен склон се 
намира „каменна гора”, част от защитената местност „Побити камъни”. 
Наднорменото съдържание на флуор в депото за съхранение на безопасни отпадъци е установено 
след лабораторни изследвания преди около 3 месеца. Настоящият директор на РИОСВ-Варна е 
изпратил на „Агрополихим” покана за съставяне на акт, но „добросъвестният” белгийски инвеститор 
все още не се е явил в екоинспекцията, разкри Ерджан Ебатин. 
Депутатът е категоричен, че е абсолютно недопустимо да се правят политически компромиси за 
сметка на живота и здравето на хората и на безопасността на околната среда. „В качеството си на 
народен представител и член на ресорната комисия, няма да допусна белгийският посланик да 
оказва политически натиск над Министерството на околната среда и водите, каквито опити имаше 

http://afera.bg/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%8A.html
http://afera.bg/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%8A.html
http://afera.bg/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%8A.html
http://afera.bg/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%8A.html
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преди години. Ще наблюдавам казуса отблизо по отношение на всички производства в Девня”, увери 
депутатът. 
Според него замърсяването на въздуха и почвата в защитената местност може да се преустанови, ако 
„Агрополихим” или си сменят суровината, или си намерят площадка, до която да транспортират 
опасните отпадъци. „И в двата случая ще им излезе по-скъпо, но дали някой в Белгия би си позволил 
да работи така, както „Агрополихим” в България ”, попита риторично народният представител. 
 
 
 


