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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Проект на НИД на Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55669 

 
 

Текст: Проект на НИД на Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух въвежда 
изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 г. за изменение на няколко 
приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 
в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и 
местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух 
Проектът на наредбата има за цел: 
– актуализиране на изискванията за разполагане на пунктовете за мониторинг, документирането и 
периодичният преглед на пунктовете за мониторинг; 
– актуализиране на изискванията за осигуряване на качество на измерванията за оценката на качеството 
на атмосферния въздух; 
– актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за 
вземане на проби и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти; 
– отстраняване на неточности и технически грешки. 
Прилагаме проект на НИД на Наредба №12, както и мотиви за приемането и. 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на mihajlovg@moew.government.bg и 
yuhyuseinova@moew.government.bg. 
Крайна дата за получаване на становища по проекта – 23 април 2017 г. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Над 200 деца участваха в Световния ден на водата в Пловдив 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55589 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова и зам.-министър 
Ренета Колева участваха днес в кръгла маса на тема „Образоване и реализация в България на 
специалисти във водния сектор“. 
„Не само в проектирането и прединвестиционните проучвания, а в строителството и правилната 
експлоатация на всички съоръжения, има място за кадрите във водния сектор“, посочи в изказването си 
министър Костова, доскоро декан на Хидротехническия факултет в УАСГ. Тя се спря с факти на тревожната 
тенденция, отчетена през последните години, все по-малко млади хора да кандидатстват за обучение в 
трите специалности на факултета – ВиК, хидротехническо и хидромелиоративно строителство. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2017/03/20170321_Proekt_NID_Naredba-No.12_F-2.docx
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2017/03/20170324_Motivi_Obshtestven-dostap_Naredba-No.12_Directive-2015-1480-1.doc
mailto:mihajlovg@moew.government.bg
mailto:yuhyuseinova@moew.government.bg
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Министър Костова заяви, че м. г. са били положени много усилия специалностите хидротехническо и 
хидромелиоративно строителство да бъдат включени в списъка на защитените. Активността е подновена, 
в МОСВ бе проведена среща по темата с ръководството на НСОРБ, с представители на Басейновите 
дирекции и на РИОСВ. „Всички са категорични, че има недостиг на технически кадри във водния сектор и 
трябва да има държавна политика по въпроса, а не грижата за кадрите да е инициатива само на едно 
министерство“, каза министър Костова. Срокът е 30 юни 2017 г., необходимите документи са изпратени в 
МС, увери тя и попита студентите от Хидротехническия факултет в какви звена виждат реализацията си. 
Форумът се състоя в Университета по архитектура, строителство и геодезия, организиран от Българската 
асоциация по водите в навечерието на 22 март – Световния ден на водата. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ – Месечни отчети за м. януари и февруари 2017 г. 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=55662 
 

 
 

Текст: За месеци януари и февруари 2017 г. от експертите на 16-те регионални инспекции по околната 
среда и водите (РИОСВ) са извършени 1 588 бр. проверки на 1 335 бр. обекта. За отстраняване на 
констатирани нарушения са дадени 672 бр. предписания. Съставени са 104 бр. актове за установяване на 
административни нарушения (АУАН), от които 15 бр. са за констатирано неизпълнение на дадени 
предписания. Издадени са 93 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 390 500 лв. 
Постъпилите суми от наложени имуществени санкции и глоби са 199 742 лв. За периода са предприети 
действия по 324 бр. регистрирани сигнали/жалби. Експертите на РИОСВ са участвали в 79 бр. ДПК. 
За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или 
неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 22 бр. санкции по реда на чл. 69 от Закона 
за опазване на околната среда. Постъпилите суми по наложени текущи и еднократни санкции са 147 905 
лв. 
Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност 
Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през месеците януари и февруари са: 
Контрол за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
Осъществен контрол във връзка със Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 
Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената 
контролна дейност 
Акцент в контролната дейност през месеците януари и февруари е спазването на изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове към него. За неосигуряване на площадки за разделно събиране на 
битови отпадъци, от РИОСВ Бургас е наложена глоба, в размер на 3 000 лв., на кмета на община Айтос, а 
за нерегламентирано предаване и превоз на опасни отпадъци, както и за транспортиране на отпадъци 
без документи са наложени имуществени санкции на юридически лица - „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД 
(7 000 лв.), „Комплексни заваръчни услуги“ (7 000 лв.), „Торкрет“ ЕООД (общо 9 000 лв.) и „Карина-91“ 
ЕООД (7 000 лв.). 
От РИОСВ Варна, за извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци без издадено от 
инспекцията разрешение за дейности по тяхното третиране, както и за неизпълнение на предписание за 
непредставяне на изискани с констативен протокол документи са глобени три физически лица с общо 
10 000 лв., а за незаконно изхвърлени строителни и едрогабаритни отпадъци са наложени имуществени 
санкции на юридически лица - „Антей ВН“ ООД – 5 000 лв. и „Албена“ АД – 2 000 лв. 
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За нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) от РИОСВ 
Плевен е глобено физическо лице с 2 000 лв. За непредставяне в срок на документи, доказващи 
произхода на ИУМПС, от РИОСВ Перник е издадено НП на стойност 5 000 лв. на фирма „Т Ауто 1“ ЕООД. 
От РИОСВ Хасково е наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., на дружеството „Кардо Ауто“ 
ЕООД, гр. Кърджали за непредаване на наличните на площадката отпадъци от ИУМПС. 
През отчетния период, за неводене на отчетност за отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО, с по 2 000 
лв. са санкционирани „Вилитет” ЕООД, с. Дойренци (РИОСВ Плевен) и ЕТ „Полихимтех – П. Копчев”, гр. 
Русе (РИОСВ Русе). За същото нарушение е съставен АУАН на „Балканкар Рекорд“ АД, гр. Пловдив (РИОСВ 
Пловдив). 
Друг акцент в контролната дейност през двата месеца е спазване изискванията на ЗЧАВ. За непровеждане 
на собствени периодични измервания на отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от два броя 
смукателни вентилации, на дружеството „Гомсил” ООД, гр. Благоевград е съставен АУАН от РИОСВ 
Благоевград.  
За изпускане на отпадъчни газове, над нормите за допустими емисии са наложени санкции на: 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Провадия“ – 3 015 лв./месец (РИОСВ Варна) и „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, 
гр. Габрово – 688,35 лв./месец (РИОСВ Велико Търново). 
За непредставяне в срок на информация за вещества, които нарушават озоновия слой и за флуорираните 
парникови газове, в нарушение на ЗЧАВ, от РИОСВ Пловдив са наложени три имуществени санкции (по 1 
000 лв. всяка) на „Трипъл” АД, „Рум Тракия” АД и „Еврохоспитал Пловдив” АД. 
През отчетния период е осъществен контрол и по спазване разпоредбите на Закона за водите. За 
констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчни води, от РИОСВ 
Благоевград, РИОСВ Стара Загора и РИОСВ София са наложени имуществени санкции на: "Оникс 2014" 
ЕООД – 4 000 лв., "Стоун - 2002" ООД, гр. Сандански – 1 000 лв., "Бетон" ЕООД, гр. Сандански – 1 500 лв.; 
,,Конекс-Тива’’ АД, с. Оризово – 1 000 лв., ,,Арсенал’’ АД, гр. Казанлък – 8 000 лв., ,,ВиК’’ ЕООД, гр. Стара 
Загора – 2 000 лв. и „Екоинженеринг-РМ” ЕООД – 1 000 лв. 
 За същото нарушение, от РИОСВ Смолян е наложена текуща месечна санкция, в размер на 500 лв., на 
”Върба Батанци” АД.  
Осъществен е и контрол по спазване на условията в издадените комплексни разрешителни (КР). За 
неизпълнение на условия в КР на „Вратица-Враца“ АД, гр. Враца, от РИОСВ Враца е издадено НП, на 
стойност 10 000 лв. За същото нарушение, РИОСВ Бургас е санкционирала „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД с 
20 000 лв. и „Кроношпан България“ ЕООД с 40 000 лв.  
През двата месеца са извършени планираните проверки и са наложени санкции в направление 
Биологично разнообразие, защитени територии и НЕМ. За осъществяване неправомерно на дейност в 
защитена територия (прокарване на извозен горски път), на дружеството „Евроинвест ВТ“ ЕООД е 
наложена имуществена санкция, в размер на 5 000 лв., по реда за Закона за защитените територии 
(РИОСВ Велико Търново). При осъществения контрол от страна на РИОСВ Шумен са съставени три АУАН 
по реда на Закона за биологичното разнообразие. Единият от тях е съставен на физическо лице за това, че 
притежава препариран екземпляр от защитен вид, а другите два са за създадени сливови насаждения в 
защитени зони, без за това да е уведомена инспекцията.  
За нарушения на Закона за лечебните растения – непредставяне на справка за 2016 г. за изкупените билки 
от организираните от билкозаготвители пунктове и непредставен отчет за добитите количества лечебни 
растения, са съставени три броя АУАН от РИОСВ Хасково и един АУАН от РИОСВ Шумен. 
Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността 
от осъществената контролна дейност. 
Взето е участие в 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България, съвместно с 
представители на Българска орнитологична централа. 
В РИОСВ Бургас, на 2 февруари – Международен ден на влажните зони, е представен филма „Магията на 
Ропотамо“. Изнесени са беседи на посетителите на Центъра за наблюдение на птици към поддържан 
резерват „Атанасовско езеро“. 
На ученици от 1 до 4 клас от начално училище „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил е проведена 
познавателна презентация и беседа по случай деня на пчеларя, на тема „Значението на пчелите и 
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пчелните продукти за ежедневието на хората“, с акцент „Мястото и значимостта на пчелите за развитието 
и опазването на природата“. 
В резултат на упражнения контрол на фирми, извършващи сервиз и монтаж на хладилни и климатични 
инсталации не е допуснато изпускане на замърсители в атмосферния въздух от дейността на тези 
инсталации. 

 
 

Източник: capital.bg 
 

Заглавие: Над 1 млрд. лв. ще струват новите екоизисквания на въглищните централи 
 

Линк: 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/03/27/2942964_nad_1_mlrd_lv_shte_struvat_n
ovite_ekoiziskvaniia_na/ 
 

 
 

Текст: Над 1 млрд. лв. ще са необходими на въглищните електроцентрали в България за постигане на 
новите екологични норми за намаляване на нивата на серен диоксид, азотни оксиди и живак изпускани в 
атмосферата. Това сочат първоначалните изчисления на централите, които ще бъдат засегнати от новите 
мерки, съобщи заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков по време на среща, 
организирана във ведомството. В нея са участвали около 40 представители на президентството, 
министерствата на енергетиката, на икономиката и на околната среда и водите, на топлофикационни 
дружества, топлоелектрически централи, мините от Маришкия басейн, евродепутати и други. 
Новите екоправила, предлагани от Европейската комисия (ЕК), ще бъдат гласувани в края на април, след 
което централите ще имат четири години за тяхното изпълнение. Според експерти обаче изискванията, 
свързани с намаляването на серния диоксид, са непосилни за нашите въглищни централи. Това се отнася 
най-вече за централите от Маришкия басейн - ТЕЦ "Марица-изток 2", ТЕЦ "АЕS Гълъбово" и ТЕЦ 
"Контурглобал Марица-изток 3", проектирани да работят с местни лигнитни въглища, които се 
характеризират с високо съдържание на сяра, посочват от министерството. 
Спешни срещи 
В тази връзка България ще настоява за смекчаване на подготвяните от ЕК екоограничения за емисиите, 
отделяни от големите горивни инсталации, тъй като обсъжданите в момента нива са непосилни за тях. За 
целта от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) вече е подготвена национална позиция, която 
да бъде изпратена в ЕК. България ще поиска и среща с еврокомисарите по околна среда и по климат и 
енергетика Кармену Вела и Мигел Ариас Канете. Отделно е информиран и председателят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер. Българската позиция е подкрепена на международно равнище и от Европейската асоциация за 
въглища и лигнити EURACOAL. 
Страната ни ще настоява да бъдат приети отделни ставки за България и други страни, които ще се 
присъединят към нашата позиция. Очакванията са това да са Полша, Германия, Румъния и други, които 
също ще бъдат най-силно засегнати от подготвяните мерки. 
Тъй като гласуване на новите изисквания в ЕК е предвидено за края на април, България няма много време 
да убеди Брюксел, че централите в страната се нуждаят от намаляване на обсъжданите нива на емисиите. 
"Комплексът "Марица-изток" осигурява около 40% от енергията в страната. В 65-годишната си история 
досега "Мини Марица-изток" са доставили на централите от комплекса около 1 млрд. тона въглища, а 
оставащите в момента запаси са около 2 млрд. тона. Евентуалните рестрикции ще засегнат пряко около 
10 хил. души, които работят в комплекса, а косвено – още 110 хил. в свързани индустрии", се посочва в 
съобщение на министерство на енергетиката. Оттам допълват, че освен рисковете, свързани със 
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сигурността на енергийните доставки, новите екоизисквания носят риск от загуба на 
конкурентоспособността на икономиката и обезлюдяване на цели региони в страната. 
От своя стана от централите са коментирали, че непрекъснатото увеличаване на екологичните изисквания 
от ЕК в твърде къси периоди трудно се вписва в инвестиционните им програми и плаши инвеститорите. 
Какво иска Брюксел 
Новите изискания на ЕК са свързaни с промяна в нормативната уредба за спазване на най-добри налични 
техники за големи горивни инсталации с мощност над 50 мегавата. С него на практика се обхващат всички 
видове конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи въглища, 
биомаса, торф, течни, газообразни горива и отпадъци. В България от новите мерки ще бъдат засегнaти 
освен големите ТЕЦ на въглища от Маришкия басейн и централи като ТЕЦ "Бобов дол" и топлофикациите, 
свързани с Христо Ковачки в Перник, Русе и Сливен, които също ползват въглища. Засегнати ще бъдат и 
всички мини компании, които осигуряват суровина за тези централи. 
 
 


