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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България връчи документа си за ратификация на Конвенция Минамата  относно живака 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56863 

 
 

Текст: Постоянният представител на България към ООН в Ню Йорк Георги Панайотов връчи българския 
документ за ратификация на Конвенция Минамата относно живака в Договорната секция на Правната 
служба на ООН на тържествена церемония. Конвенцията е подписана в Кумамото, Япония, на 10 
октомври 2013 г.  Ратификационните документи бяха приети от проф. Сантяго Вилалпандо, директор 
на   Договорната секция на Правната служба на ООН. 
Връчването на ратификационните документи от страна на България е в рамките на съвместна проява 
организирана от ЕС и малтийското председателство. На нея бяха връчени и ратификационните 
документи на Дания, ЕС, Малта, Нидерландия, Румъния, Швеция и Унгария. 
Така се изпълнява условието за ратифициране от минимум петдесет страни на Конвенция Минамата 
относно живака и броят им става общо 52. Конвенцията ще влезе в сила на 16 август 2017 г. 
Първото заседание на Конференцията на страните по Конвенция Минамата относно живака ще се 
проведе от 24 до 29 септември 2017 г. в Женева, Швейцария. Сегментът на високо ниво е планиран за 28 
и 29 септември и ще отбележи ангажимента на международната общност към Конвенцията. 
 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: Санкция от 300 000 лева е наложена на „Монтюпе“ ЕООД 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56877 

 
 

Текст: Имуществена санкция в размер на 300 000 лева е наложена на „Монтюпе“ ЕООД. Наказателното 
постановление е връчено на оператора  миналата седмица. 
Неорганизираното  изпускане  в атмосферния въздух на необхванати и непречистени емисии от 
технологичния процес е установено през ноември 2016 г. Нарушението е констатирано след извънредна 
контролна проверка по подадени в инспекцията сигнали за миризма на бакелит. При оглед на 
площадката на предприятието е установено, че има отворени 2 люкa на комбинираните димни и 
вентилационни клапи. При обход на покрива на Хале № 3 е констатирано, че двата димни люка са 
отворени. Те не са организиран източник съгласно условията в Комплексното разрешително и не би 
следвало да се използват. 
При определяне на размера на административното наказание са взети предвид високата степен на 
обществена опасност, рефлектираща върху чистотата на атмосферния въздух и здравето на хората. 
Производствената дейност на дружеството е свързана с използването на смоли,  втвърдители и амин, 
които могат да бъдат причина за поява на емисии интензивно миришещи вещества. 
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Към настоящия момент е в сила  принудителната мярка, наложена през септември 2016 г. за 
запечатване на 108 –тевентилационни отвора на Хале № 3. 
Вследствие на предприетите административно-наказателни и принудителни мерки от страна на РИОСВ- 
Русе дружеството е в процедура на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за 
модернизация на вентилационните системи. Цялата документация е налична и достъпна за 
заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията. 
 
 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Експерти от РИОСВ-Хасково пуснаха в естествена среда 39 сухоземни костенурки 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56876 

 
 

Текст: Експерти от  Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково пуснаха в 
естествена среда 39 сухоземни костенурки, обект на бракониерство в района на община Черноочене, 
обл. Кърджали. Нарушенията са констатирани на 23 и на 24 май от служители на Полицейски участък-
Черноочене. В землището на с. Водач e заловени мъж с 10 костенурки и група бракониери – с 16, а в с. 
Черна нива – още един бракониер с 13 костенурки. 
Експерти от РИОСВ-Хасково извършиха незабавни проверки по трите случая на бракониерство, при 
които са установени общо 39 сухоземни костенурки от вида шипобедрени и шипоопашати. Те са иззети 
с полицейски протокол. Животните са били във видимо много добро състояние и веднага е 
организирано връщане в естествената им среда. От РУП- Кърджали са образувани досъдебни 
производства срещу бракониерите по чл. 278 д от Наказателния кодекс. 
На територията на България са разпространени два вида сухоземни костенурки – шипобедрена (Testudo 
graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni). Сухоземните костенурки са световно застрашени видове 
влечуги, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. Те са 
приоритетни за опазване по редица международни конвенции. 
Сухоземните костенурки са обявени за защитени и са включени в приложение №3 на Законa за 
биологичното разнообразие. Тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство е забранено 
и нарушителите се санкционират по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния 
кодекс на Република България. 
Чл. 278д от НК: Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от 
европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение 
№3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак се наказва с лишаване от свобода до 
пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева. 
 
 

Източник: blitz.bg 
 

Заглавие: МОСВ вдигна завесата и разкри приоритетите си, които засягат всички българи 

Линк: https://www.blitz.bg/politika/mosv-vdigna-zavesata-i-razkri-prioritetite-si-koito-zasyagat-vsichki-

blgari_news515837.html 
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Текст:  Приоритетите в работата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) бяха 
представени от министър Нено Димов и неговите заместници пред депутатите от Комисията по 
околната среда и водите в Народното събрание, съобщават от пресцентъра на министерството. 
Министър Димов подчерта, че в работата си ще се стреми към спазването на баланса между опазването 
на околната среда и икономическото развитие, тъй като това са двата стълба, които водят до 
повишаване на качеството на живот на хората. Приоритет в работата на министъра ще бъде 
намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса. Ще бъде направен преглед на 
всички регулаторни режими, за да се види дали съществуват изисквания, които са по-строги от тези на 
европейското законодателство и затрудняват допълнително микро, малкия и средния бизнес. Ще се 
търсят и възможности за предоставяне на услугите по електронен път. По политиката за опазване на 
околната среда първостепенна важност за МОСВ ще е чистотата на атмосферния въздух, като ще се 
подпомагат общинските мерки за намаляване на замърсяването с фини прахови частици. 
Ограничаването на замърсяването на водите също ще е приоритет на министерството. Министър Димов 
посочи, че две трети от финансирането по Оперативна програма „Околна среда“ е насочено към водния 
сектор. По отношение на отпадъците ще се търси механизъм за начисляване на таксите върху услугата 
по сметосъбиране и обработка, както и върху количеството, а не според данъчна оценка и размера на 
имотите. Според министър Димов по този начин ще се постигне намаляване на обема на отпадъците и 
ще се стимулира разделното събиране и привличането на инвестиции в сектора. Зам.-министър 
Атанаска Николова заяви, че във водния сектор акцент в политиката ще бъдат инвестициите в 
екологична инфраструктура и насърчаването на бизнеса към въвеждане на технологии за пестене на 
водния ресурс. Ще се развиват мерките за превенция от бедствия и аварии. По отношение на промените 
в климата ще бъдат изпълнявани поетите от страната ни ангажименти на европейско и световно ниво. 
Зам.-министър Николай Кънчев посочи като приоритет в своята работа недопускането на втора 
наказателна процедура спрямо България за депонирането на отпадъците. Той заяви, че предстоят 
конкретни действия за депата, които не отговарят на изискванията, за да може страната ни да изпълни 
необходимите мерки до края на годината. Ще се подготвят законодателни промени в областта на 
превантивните дейности. Зам.-министър Красимир Живков подчерта, че Европейската комисия е 
посочила България като пример за изработения от страната ни План за управление на отпадъците. Той 
заяви, че ще работи за повишаване на обществената информираност по проблемите на околната среда, 
както и за засилване на превантивния и текущия контрол с цел осигуряване на условия за здравословна 
среда за живот. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Отчитането на риска от климатичните промени в компанията може да стане задължително 

Линк: https://greentech.bg/archives/72303 
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Текст:  Разкриването на рисковете за бизнеса, които произтичат от климатичните промени, може да 
стане задължително за всички компании след няколко години. Тенденцията се очертава под 
въздействието на нарастващия натиск на инвеститорите, според финансови експерти. 
Инвеститорите призоваха компаниите – особено онези, които работят в нефтения, газовия и 
въгледобивния сектор – да оповестят финансовото въздействие от дългосрочното изменение на 
климата и да увеличат прозрачността в настоящото време, когато светът постепенно се оттегля от 
изкопаемите горива. 
„Мисля, че вървим към [задължително] оповестяване на рисковете от изменението на климата и 
провеждането на инвестиционни стрес-тестове в компаниите. Това е нещо, което набира скорост“, каза 
Джон Роме, старши директор по въпросите на изменението на климата в Световната банка. По думите 
му, подобно оповестяване в момснта се прави на доброволни начала от някои бизнеси. След няколко 
години обаче ще има добре стандартизирни изисвания, наложени чрез различни регулаторни 
механизми – за обявяване на рисковете от климатичните промени. 
Миналата година глобална работна група, създадена от Съвета за финансова стабилност при Г-20, 
предложи компаниите да разкриват в своите публични финансови отчети как идентифицират и 
управляват рисковете за бизнеса, произтичащи от изменението на климата. Въпреки че мерките са 
доброволни, вече има призиви те да станат задължителни. Това може да се случи след няколко години. 
Причината за подобна тенденция е комплексна. От една страна изменението на климата все по-често 
води до ситуации, в които компаниите имат активи, които вече не осигуряват икономическа 
възвръщаемост поради промените в пазарната среда, произтичащи от изменението на климата или 
регулации,с вързани с него. От друга страна естеството на работа на немалко организации е в пряка 
зависимост от пазарните изменения, идващи от намаляването на бизнеса с изкопаеми горива. Не на 
последно място обаче има и все повече случаи на съдебни дела, заведени срещу компании, заради не-
оповестяване на факти, свързани с изменението на климата и опазването на околната среда. 
 


