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Източник: МОСВ 

 
Заглавие: Министър Димитров ще представи Националния координационен център 

към МОСВ 

 

Линк: https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-ste-predstavi-nacionalniya-

koordinacionen-centur-kum-mosv/ 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще представи 

Националния координационен център, изграден в МОСВ. Центърът ще координира 

работата на институциите по контрола върху дейностите по управление на 

отпадъците, водните ресурси и качеството на атмосферния въздух. 

 

Събитието ще се състои утре, 13 февруари (четвъртък), от 15.30 ч. в сградата на 

министерството на бул. „Мария Луиза“ 22. 

 

Поканени са и народните представители от парламентарната Комисия по околната 

среда и водите. 

 

Източник: МОСВ 

 
Заглавие: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ОТ 21.10.2003Г. ЗА 

НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ 

В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА 

РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 

Линк:  https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-

naredba-7-ot-21-10-2003g-za-normi-za-dopustimi-emisii-na-letlivi-organichni-suedineniya-

izpuskani-v-okolnata-sreda-glavno-v-atmosferniya-vuzduh-v-rezultat-na-upotrebata-na-

raztvoriteli-v-9387/ 
 

 
 

Текст: Проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за 

допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, 

главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации e разработен основно във връзка с изпълнение на одобрени мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно 

https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-ste-predstavi-nacionalniya-koordinacionen-centur-kum-mosv/
https://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimitrov-ste-predstavi-nacionalniya-koordinacionen-centur-kum-mosv/
https://nova.bg/news/view/2020/02/04/276873/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-7-ot-21-10-2003g-za-normi-za-dopustimi-emisii-na-letlivi-organichni-suedineniya-izpuskani-v-okolnata-sreda-glavno-v-atmosferniya-vuzduh-v-rezultat-na-upotrebata-na-raztvoriteli-v-9387/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-7-ot-21-10-2003g-za-normi-za-dopustimi-emisii-na-letlivi-organichni-suedineniya-izpuskani-v-okolnata-sreda-glavno-v-atmosferniya-vuzduh-v-rezultat-na-upotrebata-na-raztvoriteli-v-9387/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-7-ot-21-10-2003g-za-normi-za-dopustimi-emisii-na-letlivi-organichni-suedineniya-izpuskani-v-okolnata-sreda-glavno-v-atmosferniya-vuzduh-v-rezultat-na-upotrebata-na-raztvoriteli-v-9387/
https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-7-ot-21-10-2003g-za-normi-za-dopustimi-emisii-na-letlivi-organichni-suedineniya-izpuskani-v-okolnata-sreda-glavno-v-atmosferniya-vuzduh-v-rezultat-na-upotrebata-na-raztvoriteli-v-9387/
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Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация 

на модела на административно обслужване, с което се цели: 

1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност; 

2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по 

опазване чистотата на въздуха в съответствие с Административно-процесуалния 

кодекс; 

3. Отмяна на неактуални разпоредби. 

 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронни адреси: 

yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg в срок до 

12.03.2020 г. 

 

Източник: Money.bg 

 
Заглавие:  Канадска компания превръща пластмасовите отпадъци в мебели 

 

Линк: https://money.bg/macro/kanadska-kompaniya-prevrashta-plastmasovite-

otpadatsi-v-mebeli.html 

 

 
 

Текст: Kaнaдcĸa ĸoмпaния в Xaлифaĸc e нaмepилa интepecнo peшeния нa пpoблeмa 

c плaнинитe oт плacтмacoви oтпaдъци, ĸoитo ce изxвъpлят вceĸи дeн. Tя e oтĸpилa нaчин 

дa пpaви oт oтпaдъцитe cтpoитeлни мaтepиaли. Инициaтивaтa нa ĸoмпaниятa ce 

cъcтoи в тoвa дa cъбиpa 80% oт peциĸлиpyeмия oтпaдъĸ нa гpaдa и дa я пpeвpъщa в 

cинтeтичeн дъpвeн мaтepиaл, ĸoйтo мoжe дa ce изпoлзвa в cтpoитeлcтвoтo, ĸaĸтo зa 

нaпpaвaтa нa ĸeйoвe, oгpaди, гpaдcĸи cтълбoвe. 

 

Дъcĸитe oт изĸycтвeнa дъpвecинa, пpoизвeдeни oт Gооdwооd Рlаѕtіс Рrоduсtѕ, ca 

изpaбoтeни oт твъpдa плacтмaca, ĸoятo e пo-плътнa и пo-тeжĸa oт иcтинcĸoтo 

дъpвo. Cпopeд фиpмaтa тoзи мaтepиaл e пo-издpъжлив. 

 

"Πлacтмacaтa нямa дa cпpe дa ce изпoлзвa, нo тoвa, ĸoeтo тpябвa дa нaпpaвим, e дa 

нaмepим пoвeчe възмoжни нaчини дa ce cпpaвямe c нeя и дa paзбepeм ĸaĸвo дa 

нaпpaвим, зa дa ce изпoлзвa пoвтopнo" ĸaзвa вицeпpeзидeнтът нa ĸoмпaниятa Maйĸ 

Чacи. 

 

Meбeли зa бъдeщeтo 

 

Kъм днeшнa дaтa peциĸлиpaнитe cтpoитeлни мaтepиaли нa ĸoмпaниятa ce изпoлзвaт 

зa cъздaвaнe нa ycтoйчиви външни мeбeли ĸaтo пeйĸи в пapĸa и мacи зa пиĸниĸ. 

Πpoдyĸтитe ca пo-cĸъпи oт иcтинcĸoтo дъpвo, нo ce oчaĸвa пpoдължитeлнocттa нa 

живoтa им дa e пo-дългa c няĸoлĸo гoдини.  

https://money.bg/macro/kanadska-kompaniya-prevrashta-plastmasovite-otpadatsi-v-mebeli.html
https://money.bg/macro/kanadska-kompaniya-prevrashta-plastmasovite-otpadatsi-v-mebeli.html


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

 

Toвa нe e пъpвaтa инициaтивa нa ĸoмпaниятa c цeл плacтмacaтa дa ce изпoлзвa 

пoвтopнo. Cĸopoшнoтo им пapтньopcтвo c тъpгoвeцa нa xpaни Ѕоbеуѕ, бe в ocнoвaтa 

нa пocтpoявaнeтo нa пъpвият пapĸинг в Kaнaдa, нaпpaвeн изцялo oт 

peциĸлиpaни мaтepиaли, изпoлзвaни oт мecтни дeпa зa oтпaдъци. 

 

Hapacтвaщият пpoблeм c бoĸлyĸa 

 

Πлacтмacaтa e eвтинa, лeĸa и ycтoйчивa. Идвa във вcяĸaĸви фopми и paзмepи. Ho 

cъщo тaĸa зaмъpcявa peĸитe, oĸeaнитe, плaжoвeтe и вcичĸo нaoĸoлo. Hapacтвa и 

изпoлзвaнeтo нa eднoĸpaтнитe плacтмacoви пpoдyĸти, пишaт aвтopитe нa Wеfоrum. 

 

Cпopeд дoĸлaд нa Cвeтoвния иĸoнoмичecĸи фopyм изпoлзвaнeтo нa плacтмaca ce e 

yвeличилo c 20 пъти в пocлeднaтa пoлoвинa нa вeĸa в cвeтoвeн мaщaб. Oчaĸвa ce 

yпoтpeбaтa дa ce yдвoи oтнoвo пpeз cлeдвaщитe двe дeceтилeтия. Cпopeд дoĸлaдa 

32% oт плacтмacoвитe oпaĸoвĸи нe ce cъбиpaт зa peциĸлиpaнe.  

 

Дoĸaтo eфeĸтивнoтo yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe e чecтo cpeщaнo в cтpaнитe c виcoĸи 

дoxoди, тo в cтpaнитe c пo-ниcĸи дoxoди зa peцилиpaнe ce cъбиpaт мaлĸo пoд 

пoлoвинaтa oт гeнepиpaнитe oтпaдъци. 

 

Бeз eфeĸтивни cиcтeми зa yпpaвлeниe нa бoĸлyĸa, изxвъpлeнитe плacтмacoви 

бoĸлyци oтивaт в peĸитe. Πpoгpaмaтa нa OOH зa oĸoлнaтa cpeдa изчиcлявa oĸoлo 13 

милиoнa тoнa изтичaнe нa плacтмaca в oĸeaнитe ни вcяĸa гoдинa. Πo тoзи нaчин ce 

зaмъpcявa xpaнитeлнaтa вepигa и ce yвpeждaт мopcĸитe eĸocиcтeми. 

 

Източник: Фокус 

 
Заглавие:  Като носител на отличието „Зелен Оскар“ за принос към околната среда, 

Албена АД инвестира в енергийна ефективност, възобновяема енергия, рециклиране 

и разумно използване на ресурсите 

 

Линк: http://www.focus-news.net/news/2020/02/12/2746919/kato-nositel-na-otlichieto-

zelen-oskar-za-prinos-kam-okolnata-sreda-albena-ad-investira-v-energiyna-efektivnost-

vazobnovyaema-energiya-retsiklirane-i-razumno-izpolzvane-na-resursite.html 

 

 
 

Текст: Като носител на отличието „Зелен Оскар“ за принос към околната среда, 

Албена АД продължава да инвестира в енергийна ефективност, възобновяема 

енергия, рециклиране и разумно използване на ресурсите. Това съобщиха от отдел 

„Реклама“ в курортния комплекс. Възможността за онлайн регистрацията тази година 

за Лято‘2020 на интернет страницата на Албена АД е част от „зелената“ мисия на 

курорта. В рамките на Международна туристическа борса, която ще се проведе от 

13 до 15 февруари в столицата, Албена АД ще участва със свой щанд. Посетителите 

http://www.focus-news.net/news/2020/02/12/2746919/kato-nositel-na-otlichieto-zelen-oskar-za-prinos-kam-okolnata-sreda-albena-ad-investira-v-energiyna-efektivnost-vazobnovyaema-energiya-retsiklirane-i-razumno-izpolzvane-na-resursite.html
http://www.focus-news.net/news/2020/02/12/2746919/kato-nositel-na-otlichieto-zelen-oskar-za-prinos-kam-okolnata-sreda-albena-ad-investira-v-energiyna-efektivnost-vazobnovyaema-energiya-retsiklirane-i-razumno-izpolzvane-na-resursite.html
http://www.focus-news.net/news/2020/02/12/2746919/kato-nositel-na-otlichieto-zelen-oskar-za-prinos-kam-okolnata-sreda-albena-ad-investira-v-energiyna-efektivnost-vazobnovyaema-energiya-retsiklirane-i-razumno-izpolzvane-na-resursite.html
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имат възможност да се включат в томбола. На 14 февруари от 10,00 часа министърът 

на туризма Николина Ангелкова ще открие Седмата годишна среща на Националния 

борд по туризъм. Програмата включва темите: „България – Инвестиционна 

дестинация“, „България – дигитална и споделена икономика“. Ден по-рано екипът на 

курортния комплекс в Приморска Добруджа ще представи „Новости и иновации за 

Сезон 2020“. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Столичният инспекторат извършва постоянни проверки за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/stolichniiat-inspektorat-izvyrshva-postoianni-

proverki-za-nereglamentirano-izgariane-na-otpadyci-2211491 
 

 
 

Текст: По сигнали за горене на отпадъци в частни имоти за първите десет дни на 

февруари Столичният инспекторат е извършил 39 проверки в столицата, според 

информация от сайта на инспектората. 

 

Изгарянето на отпадъци на открито е забранено съгласно Наредбата за управление 

на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична 

община. Проверка се извършва от служители от Столичния инспекторат съвместно с 

полиция. При установено на място нарушение, извършителят се санкционира. 

Санкциите са в размер от 100 до 5000 лв. 

 

От инспектората припомнят също така, че е забранено изгарянето на отпадъци или 

отпадъчни материали с цел отопление в автосервизи, обекти за услуги, паркинги, 

фургони към строителни или охранителни обекти. При установяване от служители на 

Столичен инспекторат на нарушението на мястото на извършване, извършителят се 

санкционира като санкциите са от 100 до 5000 лв. за физически лица, а за юридически 

от 700 до 20 000 лв. 

 

Румен Радев: ТЕЦ "Бобов дол" вреди на хората 

 

Извършените проверки в първите десет дни на този месец са в районите Възраждане 

/7 частни имота/; Подуяне /четири частни имота в кв. "Левски"/; Витоша /8 частни имоти 

по бул. "Братя Бъкстон", ул. "Неофит Хилендарски", ул. "Плевен"/; Красна поляна /10 

частни имота без установено горене на отпадъци в тях/, Илинден /9 частни имота в кв. 

"Захарна фабрика", ул. "Суходолска"; Надежда /един частен имот/. 

 

Проверки за горене на отпадъци на открито се правят ежедневно в районите Красна 

поляна, Слатина, Студентски, Възраждане. 

 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/stolichniiat-inspektorat-izvyrshva-postoianni-proverki-za-nereglamentirano-izgariane-na-otpadyci-2211491
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/stolichniiat-inspektorat-izvyrshva-postoianni-proverki-za-nereglamentirano-izgariane-na-otpadyci-2211491
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Проверени са 85 автосервиза, цех за производство на мебели, работилници в 

районите Слатина, Подуяне, Илинден, Люлин, Студентски, Лозенец, Оборище, 

Надежда, Овча купел. Обектите се отопляват с печки на дърва, пелети и ел. енергия 

 

В 78 строителни обекта, за установени нарушения свързани със замърсяване на 

въздуха и са съставени 20 акта за установяване на административно нарушение. 

 


