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Източник: forum24.bg 
 

Заглавие: Милиони левове нужни за да се покрие еврорегламент за по-чист въздух 

Линк: http://forum24.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-

%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5-

%D0%B5%D0%B2/ 

 
 

Текст: Какви опасности за енергетиката и икономиката ни крият промените в изискванията на 
Европейския съюз за по-високи прагове на вредни емисии, които предстои да бъдат въведени с нов 
регламент към директива на Съюза. Това бяха основните теми на дискусия, организирана от КНСБ, на 
която присъстваха представители на държавата, експерти, както и бизнесът. 
Припомняме, че в Брюксел се обсъждат нови лимити на емисиите при големите горивни инсталации и по-
конкретно занижаване на равнищата на серен диоксид и живак. Документът разглежда инсталации с 
входяща мощност над 50 мегавата. Обхванати са всички видове конвенционални централи, както и 
индустриални горивни инсталации, използващи конвенционално гориво (въглища, биомаса, торф, течни 
и газообразни горива, отпадъци). Очаква се документът да бъде гласуван на 28 април тази година от 
специална комисия, създадена от страните-членки в рамките на чл. 75 на Директива 2010/75/ЕС относно 
емисиите от промишлеността (Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването). 
Дискусията беше открита от председателя на синдикатите Пламен Димитров, който обяви, че 
подготвяните промени представляват голям натиск срещу държавите-членки. „Това ще доведе до 
абсолютен крах на въгледобива, както и до крах на цялата икономика“, категоричен той. 
По думите му по-високите правгове на вредни емисии ще доведат до отпадане на между 3 и 5 хил. 
мегавата базови мощности и може да се достигне до режим на тока за гражданите.  
След него думата взеха експертите от Министерството на околната среда и водите, което е ведомството, 
което представлява страната ни в преговорите. Служебният зам.-министър Мариела Начева която обяви, 
че позицията на страната ни е, че критериите, които предстои да бъдат наложени, са твърде амбициозни 
за България и трябва да има алтернативни норми, които да бъдат постижими. 
От министерството напомниха още, че срещу страната ни има стартирала процедура, заради мръсният 
въздух в Гълъбово и за да не се стигне до плащане на солидни санкции, трябва да се намалят мощности. 
От МОСВ хвърлиха и яснота около самия документ, който предстои да бъде приет. „На 28 февруари 
Съветът на министрите на околната среда подкрепи промените на схемата за търговия с вредни емисии“, 
уточниха те, като по думите им „за“ промяната са гласували 19 държави, сред които Франция, Германия, 
Люксембург, а 9 са били против. „България беше една от тези 9 държави, останалите бяха Литва, Италия, 
Латвия, Полша, Румъния, Кипър, Унгария и Хърватия“, каза Силвия Рангелова от Дирекция „Координация 
по въпросите на ЕС“ към министерството на екологията.  
По думите ѝ до момента е постигнат само първият етап на приемане на този регламент, като той ще бъде 
гласуван на 28 април. „Интересното е, че в него няма никаква оценка на въздействието, а нашето 
виждане е, че такава оценка е нужна“, добави Рангелова.  
Тук се Пламен Димитров се намеси емоционално, като заяви, че не се интересува дали срещу България 
стои Франция или Англия. „Зад нас стоят 150 хил. души, които ще останат без работа“, категоричен беше 
той. Според ведомството обаче работа на българските евродепутати да привлекат още държави на наша 
страна по време на обсъжданията на документа. 
В дискусията се включи и зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков, който обяви, че 
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промените в директивата ще засегнат 45 площадки с 45% принос към енергетиката. Според него това 
няма как да не постави под въпрос енергийната сигурност на страната. 
„Ние сме изключително загрижени и правим всичко възможно да подкрепим МОСВ, които са водещи в 
този дебат“, добави той. Зам.-министърът обърна внимание и на нуждата от сериозни инвестиции, за да 
се изпълнят новите изисквания на ЕС. „Не е изобщо ясно обаче откъде ще дойдат тези инвестиции“, 
уточни той. 
Според Пламен Николов, който е зам.-директор на „ТЕЦ Марица-изток 2“, последните години в ТЕЦ-а са 
инвестирани 500 млн. лв., за да се покрият „зелените“ норми, наложени от Съюза. „През 1985 г. нивото на 
въглеродни емисии е било 2.3 млн. тона. Към 2015 г. то е 0.07 млн. тона, което е понижение с 87%. Сега се 
предвижда 30% намаление от 0.07. Това е пренебрежително малко на фона на инвестициите, които 
трябва да се направят“, уточни той, като добави, че според него това са „едни пари, които трябва да се 
дадат на някого, за да се покрият изискванията. „Много по-лесно е да минем и да засадим гори“, 
завърши той. 
Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов също се включи в дискусията, като пресметна, че 
ефектът върху икономиката на страната от готвените промени ще е 50 хил. работни места. „В свързаните 
индустрии ще бъдат засегнати 100 хил. души“, пресметна той. 
Според евродепутатът от ГЕРБ Владимир Уручев документът е нещо, което в най-скоро време ще стане 
факт. „Ние трябва да предотвратим неговото завършване в този вид, още повече влизането му в сила в 
този му вид“, добави той. По думите му промените в директивата ще влязат в сила 4 години след 
приемането им в Европейският парламент. 
Петър Курумбашев, евродепутат от левицата, коментира, че липсата на български еврокомисар пречи на 
решаването на проблема. Колегата му Георги Пирински беше още по-краен, като обяви, че промените 
поставят в опасност енергийната сигурност на Европа. 
Тук в дискусията отново се включиха синдикатите, като Владимир Топалов от миньорския синдикат на 
„Подкрепа” обяви, че исканите нива на живак не са покрити от нито една европейска централа. Почти 
същото важи и за азотния окис, като само няколко централи могат да покрият тези изисквания.  
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов от своя страна е категоричен, че от България се иска да 
постигне нива, които никой никога не е постигал. „Да, но като се приеме регламентът, веднага ще се 
появи продавачът на начина да се достигнат, нали?“, запита той риторично. „Ние тук сме мрънкащата 
периферия, правят нещо, което ни убива и после ни наричат мрънкащи“, завърши той. 
 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: WWF загуби делото срещу изграждането на четири ВЕЦ на река Искър 

Линк: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/13/2932705_wwf_zagubi_deloto_sreshtu_izg

rajdaneto_na_chetiri_vec/ 

 
 

Текст: След близо пет години делото, което международната природозащитна организация WWF и 
"Сдружение еко монитор" заведоха срещу Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заради 
положителната оценка за изграждането на четири ВЕЦ на река Искър, приключи с решение за 
неоснователност на жалбата. В края на декември 2016 г. Върховният административен съд (ВАС) се е 
произнесъл на втора инстанция. В резултат екоорганизациите ще трябва да платят съдебни разноски от 
11.4 хил. лв. за първа и 6.1 хил. лв. за втора инстанция на ВЕЦ "Своге", която е собственик на проекта за 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

"Каскада Среден Искър", част от която са въпросните четири централи. Компанията беше конституирана 
по делото като засегната страна. 
Защо се стигна до съдебния спор 
През 2012 г. двете екоорганизации подават жалба срещу решение на МОСВ заради издадената оценка за 
съвместимост, с която се дава зелена светлина за изграждането на четити малки ВЕЦ на река Искър, част 
от каскада "Среден Искър". Става въпрос за ВЕЦ - "Бов-юг", "Бов-север", "Левище" и "Габровница", които 
са с обща инсталирана мощност от 10.5 мегавата. Тогава от WWF коментираха за "Капитал", че според тях 
изграждането на четирите централи е в противоречие с действащото законодателство у нас, което налага 
строги ограничения при изграждането на нови мощности, попадащи в зони на "Натура 2000". Според ВАС 
обаче в издаденото разрешение няма допуснати процедурни нарушения. Освен това съдът цитира 
доклад, според който изграждането на четирите централи ще има минимално въздействие върху 
защитените територии и на речните видове, който не е оборен от екоорганизациите, става ясно от 
публикуваните съдебни решения. Съдът отхвърля и претенцията, че положителната оценка за централите 
е в противоречие със забраната за изграждане на такива обекти, въведена през 2010 г. , тъй като те вече 
са имали ОВОС. ВАС е отхвърлил като неоснователно и искането на екоорганизациите да се отправи 
запитване до Съда на Европейския съюз дали инвестиционните проекти могат да се одобряват без оценка 
за съответствие с директивата за водите. 
Спрени намерения 
Въпреки че съдът напълно отхвърля жалбата на екоорганизациите, изграждането на четирите централи 
на този етап едва ли ще се случи. "Тяхното изграждане беше спряно с години, но светът вече се е 
променил и този бизнес го няма", коментира управителят на ВЕЦ "Своге" Пламен Дилков. По думите му 
тепърва ще се обмисля дали тези централи ще бъдат реализирани. Както "Капитал" писа, в началото на 
август миналата година стана ясно, че тяхното изграждане е замразено. Като основна причина за това се 
посочваха законодателните промени в областта на енергетиката, които сериозно намаляват приходите на 
компанията и правят довършването на инвестицията икономически неизгодно. 
ВЕЦ "Своге", която изгражда "Каскада "Среден Искър", е дъщерна на "ПВБ пауър България", в която 
акционери са три италиански ютилити компании и фонд за инвестиции в Източна Европа, който също е 
регистриран в Италия. Проектът е финансиран както със собствени средства, така и със заем от 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер на 75 млн. евро. Идеята беше да бъдат 
изградени 9 малки ВЕЦ по течението на река Искър с инсталирана мощност от 25.7 мегавата, като общо 
инвестицията се оценяваше на 115 млн. евро. Към момента в експлоатация са пет от тях, а изхарчените 
средства са в размер на 129.4 млн. лв. 
 
 

Източник: flagman.bg 
 

Заглавие: РИОСВ-Бургас ще отбележи Деня на водата, включете се и вие! 
 

Линк: http://www.flagman.bg/article/123224 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас ще отбележи Деня на 
водата със съвместни образователни инициативи с клуб "Еко Тайм" и първолаците от ОУ "Христо Ботев" - 
град Айтос и с Х-ти клас от Профилирана гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" - град 
Бургас. 
Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март и е насочен към привличане на 
вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните 
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води и кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на 
образуваното количество отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им. 
РИОСВ-Бургас кани всички училища, детски градини, екоклубове, общини и граждани, да се включат в 
отбелязването на екологичния празник с подходящи екоинициативи! 
Всеки, който желае да се включи в инициативата, да изпрати кратък текст и снимки на е-поща: 
riosvbs_pr@abv.bg или във Фейсбук: https://www.facebook.com/riosvburgas/?hc_ref=SEARCH 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Под 10% от международните фондове за климата отиват за проекти на местно ниво 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/klimat/2017/03/07/2930333_pod_10_ot_mejdunarodnite_fondove_za_klimat
a_otivat_za/ 
 

 
 

Текст: По-малко от 10% от финансирането от международните фондове за климата, създадени в помощ 
на развиващите се страни да се адаптират към последиците от промените в климата и за чиста енергия, 
отиват за проекти на местно ниво. Това са установили финансови изследователи в публикуван във 
вторник доклад, цитиран от агенция "Ройтерс". 
Отчасти причината за това е, че международните фондове за климата, които трябва да даряват 
средствата и са под натиск, предпочитат да работят с банки за развитие и други големи международни 
агенции, които могат бързо да харчат милиони, а не с по-малки по мащаб местни правителства и проекти, 
коментират изследователите от Международния институт за околната среда и развитието (IIED) в Лондон. 
Друго обяснение е, че местните власти и организации имат слаби умения да проектират и оценяват 
проекти, както и да попълват сложни формуляри за достъп до средства. Местните проекти са с по-малки 
мащаби, което изисква и предварителен контрол на всеки един и това отнема повече време. 
Пречка е и липсата на конкретна цел за повече финанси на местно ниво, заложена в споразумението за 
климата от Париж, посочват анализаторите. "Разбирането за това как да получат пари там, където това ще 
има значение, е предизвикателството в момента", казва Клеър Шакя, директор "Промени в климата" в 
IIED и един от авторите на доклада. 
С днешна дата донорите са отпуснали едва 11 на сто от средствата за климата, които са обещали. 
Причината са това са различните препятствия това да се случи. 
По-богатите държави се ангажираха да отпуснат на по-бедните страни – чрез дарения или под друга 
форма, 100 млрд. долара годишно до 2020 г. Целта е средствата да подпомогнат бедните страни да 
преминат към чиста енергия и да се адаптират към проблеми като засушавания, наводнения и покачване 
на морското равнище. 
Но получаването на тези средства се оказа предизвикателство. САЩ например обещаха 3 млрд. долара за 
Зеления фонд за климата и досега са отпуснали 1 млрд. Президентът Доналд Тръмп заяви, че няма да 
прави никакви допълнителни вноски, и вероятно ще оттегли страната от международните споразумения 
за климата. 
Липсата на международни финанси е проблем за страни като Етиопия, която е изчислила, че се нуждае от 
7.5 милиарда долара годишно, за да премине към чиста енергия и да се адаптира към изменението на 
климата. Но получава между 100 и 200 милиона годишно. 

 

https://www.facebook.com/riosvburgas/?hc_ref=SEARCH
http://www.dnevnik.bg/zelen/klimat/2017/03/07/2930333_pod_10_ot_mejdunarodnite_fondove_za_klimata_otivat_za/
http://www.dnevnik.bg/zelen/klimat/2017/03/07/2930333_pod_10_ot_mejdunarodnite_fondove_za_klimata_otivat_za/
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Източник: pik.bg 
 

Заглавие: НАГЛЕЦИ! Спипаха крадци, предавали жп релса за скрап 
 

Линк: http://pik.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8-
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%BF-
%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BF-
news639849.html 
 

 
 

Текст: Полицията в Нова Загора задържа двама души, предавали железопътната релса на пункт за 
вторични суровини. Това съобщиха от ОД на МВР – Сливен. Около 14.00 часа вчера криминално 
проявените 27-годишен с инициали С.Й. и 30-годишен Н.Ю. са откраднали релса с дължина 3 метра и 
тегло 146 килограма. 
Релсата е била складирана в района на жп гара „Нова Загора”. Двамата са задържани за 24 часа. Срещу 
тях е образувано досъдебно производство. 
 
  
 


