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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Поли Генова се включва в кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52302           

   

Текст: Българската звезда от Евровизия Поли Генова се включва в кампанията на Министерството 
на околната среда и водите „Яко е да си еко“. На 16 декември от 13,00 ч тя ще е специален гост на 
открит урок на екологична тема с участието на младия изпълнител Ангел Ковачев. Поли ще 
представи новата си песен „Моята природа“ пред 400 деца в залата на театър „Сълза и смях“. Гост 
на събитието ще е министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
В информационно – образователната кампания „Яко е да си еко“, която цели да възпита младите 
хора в любов и грижа към природата, през 2016 г. се включиха над 10 000 ученици от цялата страна. 
7000 от тях участваха в Зелената олимпиада, чийто организатор за поредна година е Академика – 
БГ. През декември инициативата спечели нови последователи сред децата, след като в четири 
училища бяха представени видео уроците с Ангел Ковачев. Презентациите започнаха на 2 декември 
в СОУ“Д-р Петър Берон“ в Костинброд. Вторият видео урок беше на 5 декември в 78 СУ „Христо 
Смирненски“ – град Банкя. Третият – в 200 ОУ „Отец Паисий“ в с. Лозен беше на 6 декември, а 
четвъртият на 8 декември в Перник в ГПЧЕ „Симеон Радев“. 
Учениците научиха защо трябва да изхвърлят пластмасовите бутилки, хартията и стъклото в 
контейнерите за разделно събиране на отпадъци, откъдето ще отиват за рециклиране. Голям 
интерес предизвикаха и въпросите, свързани с опазването на въздуха. Децата с интерес разбраха, 
че сухите дърва за огрев замърсяват по-малко с прах , отколкото влажните и че може да помогнем 
за чистотата на въздуха около нас, придвижвайки се с колело. 
Видео материалите са достъпни безплатно в YouTube канала на МОСВ, както и в интернет 
платформите на министерството. 
„Яко е да си еко“ ще се разгърне и през 2017 г. с нов акцент – биоразнообразие и чистота на водите. 

 
 
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 

http://www5.moew.government.bg/?p=52302
http://www5.moew.government.bg/?p=51929
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(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: rodopi24.blogspot.bg 
 

Заглавие: Гласувано: Кърджалийци ще събират 570 000 лева от отпадъци за МОСВ 
 

Линк: http://rodopi24.blogspot.bg/2016/12/570-000.html          
    

 
 

Текст: Кърджалийци ще трябва да съберат допълнителни 570 000 лева като налог за отпадъци през 
следващата година. Средствата пък ще бъдат насочени към Министерството на околната среда и 
водите. Поради тази причина таксата за битови отпадъци в общината се увеличава, а скокът бе 
подпечатан с 22 гласа „За” срещу 15 „Против” на редовната сесия на Общинския съвет в четвъртък. 
Промяната предизвика дебати в разпоредителния орган, които кметът Хасан Азис нарече 
„политическо говорене” и „подготовка за предсрочните парламентарни избори”. 
„Наредбата на МОСВ принуждава общините да събират допълнителни средства. Община Кърджали 
не увеличава такса смет. Тези допълнителни 570 000 лева ще бъдат насочени към 
Екоминистерството”, посочи кметът. Той онагледи разликата в налога с пример за жилище от 62 
квадрата в квартал „Възрожденци”, където увеличението ще бъде с 6 лева за година. 
 
 

Източник: segabg.com 
 

Заглавие: Русе не е Монблан. Виновен ли е "Монтюпе"? 
Екоинспекцията налага тежки глоби на автомобилния гигант, който отрича наличието на 
безспорни доказателства, че е замърсител 
 

Линк: http://www.segabg.com/article.php?id=834783             

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://rodopi24.blogspot.bg/2016/12/570-000.html
http://www.segabg.com/article.php?id=834783
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Текст: Спор между Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе и 
българското дружество на френския автомобилен гигант "Монтюпе", продължил над година, 
доведе до максималната разрешена от закона глоба от 500 000 лева през септември. Последва 
затваряне на два от леярските цехове в средата на ноември, което на практика блокира работата на 
предприятието. Досега най-голямата наложена екосанкция бе 250 000 лева, платени от "Нефтохим" 
- Бургас. Миналата година таванът на глобите бе вдигнат на 500 хил. лева по настояване на 
екоминистъра Ивелина Василева. 
Това е второто спиране на основно производство в "Монтюпе". Първото бе през септември 
миналата година и то дойде след протест на русенски граждани срещу замърсяването на въздуха. 
Миналогодишната санкция бе потвърдена от Административния съд в Русе. Но повече от година по-
късно, на 2 декември тази година, Върховният административен съд излезе с решение по жалбата 
на завода срещу затварянето на цех "Карусел 1" от 2015 г. Според решението на съдиите първата 
инстанция - Административен съд Русе, не е отсъдил правилно. Съдиите от ВАС постановяват, че 
спирането на цеха рефлектира "тежко и ограничително върху дейността" и че срокът (определен в 
заповедта на РИОСВ-Русе) за привеждане на производството в съответствие с разрешителното е 
"трудно определяем". Така ВАС наложи на екоинспекцията да отмени заповедта за спиране на 
работата, а решението му не подлежи на обжалване. 
Сегашното затваряне на цеховете дойде около два месеца след като на 12 септември МОСВ 
съобщи, че френската компания ще бъде глобена заради обгазяване на Русе на 10 септември. Това 
впрочем е поредната глоба за предприятието. През 2014 г. то е санкционирано с 20 хил. лв. за 
монтирани без знанието на екоинспекцията вентилатори и е била ограничена дейността на едно от 
халетата. Следва акт за 35 хил. лв. за превишаване на пределно допустимите вредни газове. Плаща 
се и месечна глоба от 4363 лв. Трябва да се отбележи, че при проверките през 2015 г. 
екоинспекцията санкционира още четири фирми замърсители в района на Русе и констатира 
сериозни проблеми при други производства, включително изгаряне на гуми, кабели и т.н. 
Интересна е и светкавичната реакция на екоинспекцията при сигналите за обгазяване през този 
септември - задейства се за 2 дни. Нищо подобно не се случва, например, при протестите на 
жителите на с. Труд срещу централата на биогаз там. А традиционни замърсители в страната като 
тецове на въглища и химически предприятия просто си плащат месечна лепта и продължават да 
замърсяват. Възможно обяснение е, че в Русе има свръхчувствителност за замърсяването на 
въздуха и гражданското общество там е особено активно. 
В защита на "Монтюпе" се обяви Френско-българската търговска и индустриална камара. Според 
председателя й Стефан Дюлае българската държава в лицето на РИОСВ води целенасочена 
кампания срещу френския инвеститор. Той твърди, че решенията и заповедите на екоинспекцията и 
МОСВ не се основават на реални доказателства за това, че "Монтюпе" е замърсителят - а именно, 
че проверките са правени не с апаратура за измерване на замърсяванията във въздуха, а по мирис и 
с уреди за измерване на топлината. От МОСВ твърдят, че именно това предприятие е замърсителят, 
без обаче да дадат достатъчно убедителни доказателства. 
В. "Сега" представя позицията на двете страни по проблема, чийто финал може да е просто 
изместване на производството на един от най-големите работодатели в друга държава. 
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Източник: gabrovonews.bg 
 

Заглавие: ТЕЦ – Габрово е под постоянен контрол от РИОСВ 
 

Линк http://www.gabrovonews.bg/news/110058/           

 
 

Текст: Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършват постоянен контрол върху работата на 
инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Габрово” 
ЕАД, Габрово. През изминалата седмица на 6 декември е извършена поредната контролна 
проверка на обекта. 
На територията на дружеството са разположени пет броя котлоагрегати: два на въглища, два на 
мазут и един котлоагрегат на биомаса (дървесина, дървесен чипс). 
Котлоагрегат № 1 на въглища е изведен от експлоатация през 2014 г. Котлоагрегат № 2 – 23 MW 
термична мощност на гориво въглища се използва за получаване на пара за производствени нужди. 
През 2016 г. котелът е работил в периода от месец януари до март включително, за което в РИОСВ 
са представени справки за работните часове. Към момента котелът не се експлоатира. Този котел е 
оборудван с пречиствателно съоръжение – абсорбер. 
Котлоагрегат № 3 – 5 MW термична мощност на гориво мазут не е работил през 2016 г. За 
ограничаване на енергийната му мощност до 3 MW са поставени пломби от РИОСВ-Велико Търново. 
При извършения оглед на място се установи, че няма нарушения на целостта на поставените 
пломби. 
Котлоагрегат № 4 – 8 MW термична мощност на мазут, не е в експлоатация. За гарантиране на това, 
че същият няма да работи са поставени пломби от РИОСВ-Велико Търново. При извършения оглед 
на място се установи, че няма нарушения на целостта на поставените пломби. 
Котлоагрегат № 5 – 15 MW термична мощност на гориво биомаса (дървесина, дървесен чипс) се 
използва за производство на пара и електроенергия. За въвеждането му в експлоатация, въз основа 
на заповед №РД-19-1739/30.11.2016 г. на ДНСК София, е проведена държавна приемателна 
комисия на 08.12.2016 г. 
Котелът е оборудван с пречиствателно съоръжение мултициклон и двустепенен мокър скрубер. 
Изготвена е инструкция за експлоатация на съоръженията за очистване на димните газове. 
Изпускащoтo устройствo към този източник на емисии е оборудвано с пробовземна точка, която е 
утвърдена от РИОСВ със Заповед № 140/25.03.2015 г. 
В съответствие с изискванията на Наредба № 6/99 за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 
31/99г.) дружеството е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела на биомаса. Данните са представени в 
РИОСВ през октомври 2016 г. Измерените концентрации на прах, серен диоксид, азотни оксиди и 
въглероден оксид отговарят на нормите определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от 
Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 
По време на проверката на 06.12.2016 г. са извършени контролни измервания от Регионална 
лаборатория – Русе, резултатите от които ще бъдат готови до края на декември. 
 
 
 

http://www.gabrovonews.bg/news/110058/
http://www.gabrovonews.bg/news/110058/
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Бъдещият зелен зам-кмет на София трябва да излезе с еко-програма  
 

Линк https://greentech.bg/archives/69754           
    

 
 

Текст: Всички потенциални приемници на поста заметник-кмет на Столична община по 
направление „Зелена система, екология и земеползване“ да представят, още преди назначението, 
публично свои платформи за зелено развитие на София, наред със съответните декларации, че ще 
следват заложените в тези платформи принципи и приоритети – това предложи Инициативен 
комитет „София – зелена столица“ на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Писмото-
предложение е внесено официално в Столична община на 13 декември 2016. 
Критериите, съгласно които ще бъде избран новият заместник-кмет по направление „Зелена 
система“система“, следва да бъдат публично и ясно оповестени, натоява инициативната група. 
Публичността и прозрачността при назначаването на всички ключови ръководители на 
организационни структури, отговорни за развитието на Столична община, е от фундаментално 
значение за коректността на избора и за общественото доверие към институциите. 
Писмото бе изпратено в отговор на публичния анонс относно приетата оставка на заместник-кмета 
по направление „Зелена система, екология и земеползване“ госпожа Мария Бояджийска. 
Предложението прави референция към добрия пример от провеждането на конкурса за нов главен 
архитект на гр. София, при който всички кандидати представиха публично своите визии за 
бъдещето на столицата. 
Въпреки, ще бъдещият заместник-кмет ще бъде политически назначена фигура, критериите за 
избора му трябва да са ясни и добре огласени. 
В инициативния комитет „София – зелена столица“ участват Сдружение „Велоеволюция“, Българска 
соларна асоциация, Фондация ЕкоОбщност, Сдружение „Див Рошков“, Българско дружество за 
защита на птиците, ГИ „Зелени релси в София“, Био Град София, Хранкооп – София, ГИ „Спаси 
София“, MOVE BG, Индустриален клъстер Електромобили, Екологично Сдружение „За Земята“, 
Българска асоциация за електрически превозни средства, Електромобили.БГ, Провокад, Don’t DIY, 
Фондация ФОРУМ, ГИ „Релсов обществен транспорт“, Инициатива „Зеленият град“ (Асоциация на 
производителите на декоративни растения в България и Съюз на ландшафтните архитекти), Съюз на 
урбанистите в България, Институт за нулевоенергийни сгради, Фондация „Зеленика“, БАГИС, BGBC, 
Група Град. 
 
 

Източник: banks.dir.bg 
 

Заглавие: Връщаме скрап за до 100 лв. на година 
 

Линк http://banks.dir.bg/2016/12/15/news24765023.html            
    

 
 

https://greentech.bg/archives/69754
https://greentech.bg/archives/69754
http://banks.dir.bg/2016/12/15/news24765023.html
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Текст: До 100 лева на година ще получаваме, ако върнем за рециклиране скрап.  
Това решиха депутатите с окончателното приемане на промени в Закона за управление на 
отпадъците. Ако сумата е по-висока, то трябва да мине по банков път.  
На 15 000 лв. пада банковата гаранция за откриване на площадка за електронни отпадъци, от 
метали и МПС. Към гаранцията ще се плащат по 5000 лв. за всяка площадка. 
Промените са свързани със зачестилите в последните години кражби на метални конструкции от 
магистрали, железопътна инфраструктура, ВиК инсталации и други обекти със стратегическо 
значение. 
Според вносителите промените ще намалят кражбите. 
Парламентът намали наполовина имуществената санкция, с която се наказва едноличен търговец 
или юридическо лице, което извършва дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ без 
разрешение, приема от физически лица на ОЧЦМ, които нямат битов характер, извършва 
разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията. Досега санкцията беше от 30 000 
до 100 000 лева, а сега ще бъде от 15 000 до 50 000 лева.  
Уточняване на понятията полимери и пластмаси наложи отлагането на приемането на второ четене 
на последния параграф от измененията в Закона. 


