
                                                                         

 

Изх. № 1098/22.08.2019 

СТАНОВИЩЕ 

На Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България 

 Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба 
за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление 

 Чрез: www.strategy.bg  

 

В предвидения срок за обществено обсъждане даваме становище по предложения 
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията 
за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление („Наредбата”).  

1. Да се премахне уточнението на теглото на разфасовката в чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата 

Предложение: Уточнението на теглото на разфасовките въглища и брикети от въглища в чл. 
4, ал. 1 да бъде премахнато и чл. 4, ал. 1 да приеме следната редакция: 

„Твърдите горива могат да бъдат предоставяни на пазара и/или разпространявани, само 
ако са опаковани в запечатана опаковка, която не позволява тяхното разсипване и 
промяна на качеството им.“ 

Обосновка: За да осигури ефективност на контрола върху спазването на изискванията на 
Наредбата е достатъчно да се въведе изискване твърдите горива да бъдат пускани на пазара 
пакетирани. Не е необходимо теглото на разфасовката да бъде нормирано. В мотивите към 
проекта за Наредба не са посочени конкретни причини за нормативно регулиране на 
разфасовките. Възможно е да има пазарна ниша за продажба на по-големи или по-малки 
разфасовки въглища и брикети от въглища. Уязвимите групи от населението могат да имат 
интерес да закупуват по-малки разфасовки за задоволяване на моментна нужда, в случай че 
не могат да си позволят закупуване на по-голямо количество въглища. Има голяма вероятност 
хората със затруднения за вдигане да предпочитат по-малки опаковки. От друга страна е 
възможно пакетирането в по-големи опаковки да доведе до по-ниска цена на продукта и да 
бъде предпочитана от някои от потребителите.  

2. Да се създаде база данни с информацията от проверки, извършвани в 
изпълнение на Наредбата 

ДАМТ следва да създаде и поддържа база данни с резултатите от проверките, извършени в 
изпълнение на Наредбата. От една страна тази информация ще подпомогне оценката, дали 
наредбата постига целта си, от друга - ще позволи анализи и формулиране на евентуални 
допълнителни мерки в програмите за качество на въздуха в общините.  

3. Последваща оценка на въздействието  

Въвеждането на стандарти за горивата е основна мярка в Националната програма за 
подобряване качеството на атмосферния въздух за намаляване на емисиите от битовото 
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отопление, а настоящата наредба е инструментът за изпълнението на тази мярка спрямо 
въглища и брикети от въглища. Предвид важността на мярката за подобряване на околната 
среда с цел опазване на човешкото здраве, следва да се оцени дали Наредбата е постигнала 
целите си. 

Считаме, че е добра практика такава последваща оценка на въздействието да се извърши 
първо две години след влизане в сила на Наредбата и последващо пет години от датата на 
влизане в сила. Тези оценки на въздействието следва да оценят, дали въвеждането на 
стандарт за въглищата и брикетите от въглища е довело до намаляване на потреблението на 
тези горива (не само на твърдите горива, неотговарящи на изискванията) и какво намаление 
на замърсяването от битово отопление е постигнато. Оценките ще бъдат показател, дали 
Наредбата постига заложените цели и какво може да се подобри. Оценките следва да бъдат 
публикувани и достъпни за широката общественост.  

 

Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат разгледани и отразени във финалния 
вариант на наредбата. Оставаме на разположение за обратна връзка, коментари и 
допълнително съдействие.  

 

 

С уважение, 

Ивайло Хлебаров           Деница Петрова 

ЕС „За Земята“                                                         „Грийнпийс“-България  

E-mail: i.hlebarov@zazemiata.org          

Адрес за кореспонденция: ул. Кръстьо Сарафов № 24, ет. 1. София 1164 
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