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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Наредба за издаване на документи за правоспособност за дейности с оборудване, 

съдържащо ФПГ 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51929   

   

Текст: Проектът на Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за 
правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи 
парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи 
парникови газове има за цел определяне на мерки за осигуряването на прилагането на Регламент 
(ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите 
парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 и актовете по прилагането му. 
С проекта на Наредбата се определят: 
реда и начина за провеждането на обученията на физическите лица и издаването на документи за 
правоспособност на физически или юридически лица, извършващи дейности с оборудване, 
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове 
изискванията по отношение на формата на досието на оборудването, етикетирането и 
декларацията за съответствие по чл.7, §2 от Регламент (ЕС) № 517/2014 
системата за събиране на информация за емисиите на флуорсъдържащи парникови газове 
изискване за спазването на стандарти (европейски и/или международни) за безопасност при 
експлоатацията на оборудването, съдържащо хладилни агенти, представляващи алтернатива на 
флуорсъдържащите парникови газове 
Прилагаме Наредбата, както и мотиви за приемането и. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на d.stoyanova@moew.government.bg и 
yakimova@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 19 декември 2016 г. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за депониране на 

отпадъци 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=51874       

 
 

Текст: С проекта на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци се въвеждат национални критерии за 

http://www5.moew.government.bg/?p=51929
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/NAREDBA_za_ustanovqvane_na_merki_po_prilagane_na_Reglament_EC__517_2014-4.rtf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/20161117_Motivi_Naredba_Reg517.doc
mailto:d.stoyanova@moew.government.bg
mailto:yakimova@moew.government.bg
http://www5.moew.government.bg/?p=51874
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депониране на неорганични неопасни отпадъци на депа за неопасни отпадъци с ниско органично 
съдържание. 
Прецизират се текстове, касаещи съдържанието на част „Хидротехническо строителство“ при 
изграждането на депа. Обединяването на двете части „Хидротехническо строителство“ и „Земна 
основа“ в една обща част цели да се проектира конструкцията на цялото съоръжение, включително 
надземната му част  и  основата му. 
Като компетентен орган, произнасящ се с решение за закриване на депото, се определя директорът 
на РИОСВ, на чиято територия е разположено депото. 
Приемането на изпълнението на горния изолиращ екран на депата, при поетапното им запълване с 
отпадъци, се вменява на РИОСВ по местонахождение на депото, вместо на компетентния орган, 
издал Комплексното разрешително, тъй като контролната дейност се извършва от РИОСВ. 
Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27. 08. 2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци може да видите тук. 
Мотивите за разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6  за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации  за 
оползотворяване и обезпечаване на отпадъци може да видите тук. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на rtsenkova@moew.government.bg и 
dbaleva@moew.government.bg 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 3 януари 2017 г. 
  
 

Източник: bnr.bg 
 

Заглавие: 83 000 лв. събра РИОСВ - Русе 
 

Линк: http://bnr.bg/shumen/post/100769472/kkkk     
    

 
 

Текст: Наказателни постановления за 83 000 лв. са издадени през ноември от русенската 
екоинспекция. Оттам съобщиха, че са извършени 137 проверки на 124 обекта, За отстраняване на 
констатирани нарушения са дадени 79 предписания. Съставени са осем акта. Общо събраните суми 
от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции са 18 000 лв., а по еднократни и текущи санкции - 32 
670 лв. От получените суми 26 136 лв. ще бъдат преведени на общини на територия, на които са 
санкционираните субекти. 
През ноември са приложени две принудителни административни мерки - на „Булмилк 2010” ЕООД, 
с. Мортагоново за нерегламентирано заустване на отпадъчни води и на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе 
за неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух от производствено хале №3. През 
ноември са постъпили две жалби и 31 сигнала. 60% от сигналите са за неприятни миризми. 
Повечето засягат битовото отопление и са предадени на община Русе за предприемане на действия 
по компетентност. 
 
 
 
 
 
 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/НИД-на-Наредба-№-6.docx
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2016/12/мотиви.docx
mailto:rtsenkova@moew.government.bg
mailto:dbaleva@moew.government.bg
http://bnr.bg/shumen/post/100769472/kkkk
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Суперкондензатори обещават сериозно повишаване на потенциала за съхранение на 
енергия 
 

Линк https://greentech.bg/archives/69589        

 
 

Текст: Нов вид полимерен електролит електролит може да позволи на бъдещите 
суперкондензатори да съдържат хиляди пъти повече енергия, отколкото могат да поемат днес, 
твърдят изследователи от Университета на Съри и полимерната фирма Augmented Optics. Техните 
тестове на новия полимерен материал показват, че веществото предлага “1000 до 10000 пъти 
повече електрическа активност” в сравнение с конвенционалните електролити, каквито обикновено 
се използват в суперкондензаторите. 
Батериите и суперкондензаторите се използват за съхранение на енергия,но докато 
суперкондензаторите могат да се зареждат и разреждат много бързо и не губят своите 
възможности за съхранение с течение на времето, тяхната лоша енергийна плътност си остава 
проблем. Суперкондензаторите са в състояние да съхраняват много по-малко енергия на единица 
тегло, отколкото батериите. 
Изследователите обаче твърдят, че техният пробив ще доведе до драстично подобряване на 
капацитета за съхранение на комбинираните системи. Това би трябвало да позволи на 
електрическите автомобили да могат да пропътуват разстояния, каквито засега са по силите само на 
колите с ДВГ. Освен това ще е възможно презареждането само за броени минути. Така например, 
докато суперкондензаторните автобуси, каквито вече се използват в Китай, имат многоограничен 
пробег и трябва да се зареждат на няколко спирки, новата технология може да им позволи да се 
зареждат само веднъж на 20 до 30 спирки. 
Технологията може да направи сериозни промени и при други устройства и уреди, които разчитат 
на батерии за своето захранване. Това биха могли да са всякакви видове дребна електроника, 
системи за производство на енергия, дори космическите изследвания. 
 
 

Източник: shumen.topnovini.bg 
 

Заглавие: 101 проверки на обекти извършиха от РИОСВ – Шумен през ноември 

Линк: http://shumen.topnovini.bg/node/740711 

 
 

Текст: Експертите от РИОСВ – Шумен са извършили през ноември 101 проверки в 98 обекта на 
територията на Шуменска и Търговищка област. От извършените проверки 74 са планови, а 27 –
 извънредни. 

https://greentech.bg/archives/69589
https://greentech.bg/archives/69589
https://greentech.bg/archives/69589
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Директорът на РИОСВ – Шумен е издал 4 наказателни постановления. Сред санкционираните е „СИ 
– ВИ – ЕС – ОМУРТАГ” ЕООД, Велико Търново за това, че е изхвърлило отпадъчни води, формирани 
от дейността на обект Млекопреработвателно предприятие, находящо се в промишлената зона на 
Омуртаг във воден обект – местно дере, приток на р. Ялнъ дере, в поречие р. Янтра. С това са 
нарушени емисионните норми за заустване. 
Издадено е НП на „И_Партнърс” ООД,Бургас за това, че неопасни отпадъци са изхвърлили на 
неразрешени за това места. „ХАДДАД МИЛК” ЕООД, Макариополско е санкционирано за това, че не 
е поддържало в техническа и експлоатационна изправност и не е осигурявало непрекъснато 
нормалната експлоатация на канализационната мрежа с отвеждаща канализационна тръба към 
лагуни и крайна ревизионна шахта при експлоатацията на млекопреработвателно предприятие в 
с.Макариополско. Наложена е глоба на билкозаготвител от с. Пет могили, защото в организирания 
билкозаготвителен от него пункт е изкупувал билки,  за които не е издадено позволително от 
органите и лицата по чл. 22 от ЗЛР или удостоверение за култивиране 
Наложени са 5 текущи месечни санкции за констатирано наднормено замърсяване на компоненти 
на околната среда  в общ размер от 1509 лв. Най-голямата по размер санкция е наложена на 
оператора „Роса“ АД гр. Попово – 1047 лв. за замърсяване на атмосферния въздух. 
За периода в РИОСВ – Шумен са предприети действия по 4 сигнала. 
Събраните суми от РИОСВ – Шумен по наложени санкции и глоби през месеца са в размер на 
7635,07 лв.  9564,08 лв. са разпределени и  преведени на съответните общини, на чиято територия 
се намират санкционираните обекти. 

 
 

Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: Държавата даде на Котел имот за общинско депо за битови отпадъци 
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1628017 
 

 
 

Текст: Правителството прехвърли на община Котел безвъзмездно правото на собственост върху 
незастроен терен с площ 30 дка край село Тича. 
Общината ще го използва за реализиране на проекта „Рекултивация на съществуващо общинско 
депо за твърди битови отпадъци - Котел". 
ADVERTISING 
Изпълнението му ще се извърши съгласно изискванията на българското законодателство, без да се 
допуска нарушаване на проводимостта па преминаващото дере и без да се засягат структурата, 
функциите и природозащитните цели на защитена зона „Котленска планина". 
 
 

Източник: big5.bg 
 

Заглавие: Заместник-кметът на София Мария Бояджийска подаде оставка 
Очаква се Йорданка Фандъкова да я приеме 
 

Линк: http://www.big5.bg/nbox/item/3773-zamestnik-kmetat-na-sofiya-mariya-boyadzhiiska-
podade-ostavka.html 
 

http://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635298
https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1628017
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Текст: Заместник-кметът на София по екологията Мария Бояджийска е депозирала оставка, научи 
ексклузивно NBOX. Очаква се кметът Йорданка Фандъкова да я приеме. 
Според източници на NBOX причина за оставката на Бояджийска са подозренията за сериозни 
нарушения в завода за отпадъци в София. 
Нека припомним, че само преди няколко дни шефът на столичните социалисти Калоян Паргов и 
Милка Христова попитаха Фандъкова за резултатите от дейността на завода за отпадъци. 
Лидерът на столичните социалисти и заместник-председателят на СОС настояваха кметът Йорданка 
Фандъкова да извърши проверка и да отговори на четири въпроса. Най-важният от тях е свързан с 
това дали заводът за механично биологично третиране работи според техническите изисквания на 
одобрената проектна документация и дали са на лице проблеми с експлоатацията и постигането на 
зададените по проекта параметри рециклирани/депонирани отпадъци. 
Общинските съветници от БСП настояха тогава столичният кмет да информира какви мерки ще 
бъдат предприети, ако има такива проблеми, и как ще бъдат решени. 
Отговор от кмета на София, обаче те не получиха. Само дни по-късно обаче, ресорната заместник-
кметица Мария Бояджийска депозира оставката си. 
Още през април, тази година, три неправителствени организации поискаха оставката на 
Бояджийска. Причината бе отказ да изпълни решение на Върховния административен съд, което 
изисква синхронизиране и подобряване на условията в общинските приюти за бездомни животни. 
Подобни искания имаше и през 2012 г., този път заради нахапани хора от кучета. 
 
 

Източник: sliveninfo.com 
 

Заглавие: Задигнаха 26 метра кабел на БДЖ 
 

Линк http://www.sliveninfo.com/all-news/item/39914-
%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-26-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%B6  
 

 
 

Текст: Служители на РУ-Нова Загора работят по кражба на съобщителен кабел, собственост на 
ДПНКЖИ-Пловдив. Кражбата е извършена за времето от 28 ноември до 5 декември от землището 
на новозагорското село Богданово. Откраднатият кабел е с дължина  26 метра. Стойността на 
нанесената щета е в процес на установяване. 
По случая е образувано досъдебно производство.   
 
 

http://www.sliveninfo.com/all-news/item/39914-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-26-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%B6
http://www.sliveninfo.com/all-news/item/39914-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-26-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%B6
http://www.sliveninfo.com/all-news/item/39914-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-26-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%B6
http://www.sliveninfo.com/all-news/item/39914-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-26-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B4%D0%B6

