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Бележки и предложения

Приети/
Мотиви
неприети
Дружеството „Гранд енерджи“ ЕООД като концесионер в Не се
Спазването на заложените в проекта на наредбата изисквания
Бобовдолския въглищен басейн не е в състояние да отговори на приема за качество на въглищата и брикетите по отношение на
изискванията за качествените параметри на въглищата,
съдържанието на сяра и пепел ще доведе до спиране на
заложени в Наредбата, тъй като полезното изкопаемо в този
употребата за битово отопление на онези от тях, които са с побасейн обективно, като природна даденост, превишава
високи показатели. Това неминуемо ще засегне местните
изискуемите стойности.
производители, но налагането на по-строги изисквания е
Отправен пункт за това твърдение намираме, във високата
неизбежно, предвид това, че все още голяма част от поконцентрация на сяра в бобовдолските въглища. Според научни
големите общини в България имат проблеми с регистрирането
публикации средното съдържание на сяра в пепелта па
на наднормени нива на фини прахови частици (ФПЧ), както и
въглищните запаси е 2,24%. Този показател не подлежи на
това, че в някои от тях продължава регистрирането на
промяна, каквато и преработка на въглищата да се прилага,
наднормени нива на серен диоксид. Това е една от мерките на
каквито и методи за управление на качеството да се приложат.
национално ниво, чиято цел е намаление на емитираните в
За показателя съдържание на пепел от 12,0% също може да се
атмосферния въздух количества ФПЧ и серен диоксид, което
каже, че тази стойност е непостижима. Практиката е показала,
от своя страна ще допринесе за подобряване на качеството на
че пепелното съдържание във въглищата, продавани до сега на
атмосферния въздух и защита здравето на населението от
населението е в порядъка от 18 до 25%.
вредното въздействие на наднорменото замърсяване на
Тези наши твърдения са базирани на извършени проби с цел
въздуха. Това е и основната цел на разработения проект на
определяне количествения състав на концентрат при различни
наредба.
относителни тегла на суспензия, измерени в килограм на
Залагането в нея на норми са съдържание на сяра и пепел, а
кубичен метър и при различна плътност на суспензията, за
именно: повишение на сярата от 1% на 2,5% и на пепелта от
което прилагаме съответните анализи от пробите. За
12% на 25%, няма да предотврати употребата на въглища с
извършените проби дружеството се базира на прилагания в Р
високо съдържание на сяра и пепел и няма да осигури по
България БДС №10243-91, касаещ твърдите горива, обогатени
никакъв начин търсения ефект, а именно намаляване на
каменни въглища, както и протоколи на Главно управление за
емитираните замърсители в атмосферния въздух.
геоложки проучвания и охрана на земните недра.
За обсъждане на коментарите, получени по време на
В следствие на направените допълнителни проби и анализиране
обществената консултация на проекта на наредбата, в МОСВ
на получените резултати от тях, предлагаме да бъдат направени
се проведе Кръгла маса с представители на бизнеса,
следните корекции в показателите на кафявите въглища в
природозащитни организации и държавни институции –
Наредбата
ДАМТН, БТПП, АИКБ, КРИБ, „За Земята“ и „Грийнпийс
България“.
- Повишение на сярата от 1% на 2,5%
Въз основа на получените становища и аргументи
- Повишение на пепелта от 12% на 25%
показателите за качество, предложени в проекта на наредбата –
-Промяна на ограничението за пакетиране от 25 kg. да стане
съдържание на сяра и съдържание на пепел, бе взето
до 1 т.
Ако наредбата влезе в сила в този си вид, това ще доведе до
компромисно решение стойностите да се променят, както
следните неблагоприятни последици:
следва:
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- Ще се наложи цялостно преустройство на внедрената
технология в годините назад, изразяващо се в закриване на едно
от основните спомагателни звена, което приема, пресява и
обогатява добиваните въглища. На негово място трябва да
бъдат внедрени трошачки или с две думи цялото добивано
количество въглища ще бъде предназначено само за изгаряне в
ТЕЦ, а не за битово или друго промишлено потребление.
Горепосоченото ще доведе от една страна до значителен спад в
приходите, от друга страна до необходимост от допълнителни
разходи за въвеждане на новата технология на работа. Замяна
на досега действащата технология ще има значителен
отрицателен социален ефект в цялата Кюстендилска област, тъй
като това ще доведе неизбежно до освобождаването на
минимум 200 човека работници.
- Заложеното в Наредбата изискване за задължително
пакетиране на въглищата в опаковки до 25,00 kg изисква
внедряване на нова технология-пакетажен цех и допълнителни
разходи за тази инвестиция. Опаковането на въглища в такива
разфасовки изисква значително повече разходи, което ще
доведе и до оскъпяване на продукта.
- Ограничаване на продажбите от дружествата, добиващи
въглища към крайни потребители на дребно ще доведе от своя
страна до увеличаване на нерегламентирания добив на въглища
и тяхното разпространение в региона, поради което няма да се
постигнат целените с Наредбата резултати.
Видно от направените изводи по-горе е, че с изискванията на
Наредбата се стимулира вноса на въглища, а се ограничава
възможността за развитие на местните въгледобивни
предприятия, за да се избегне това недоразумение, правим
описаните по-горе предложения за промяна.

- Съдържание на обща сяра – 1.3%;
Приема се предложението на КРИБ (виж по-долу) нормата по
този показател да бъде 1.3% (вместо първоначалното
предложение от 1%). По заложения в наредбата метод за
изпитване се определя общата сяра. Приемаме направената
обосновка, че съдържанието на общата сяра във въглищата е
сума от органична, пиритна, сулфатна и елементарна. До 20%
от общата сяра, която е сулфатна, не гори и не се окислява, а
остава в пепелта при изгарянето на въглищата.
- Съдържание на пепел – 15%;
Приемаме че 15% съдържание на пепел (вместо 12%) е
компромисен вариант за намаляване на отрицателния
икономически ефект върху местните производители на
въглища. Ниво над 15% пепел няма да осигури постигането на
необходимия ефект от прилагането на наредбата и
минимизиране на ефекта върху качеството на атмосферния
въздух.
По отношение на изискването за пакетиране в чували по 25kg –
пакетирането в чували по 25kg не може да отпадне или да бъде
променено, доколкото това ще затрудни контролната дейност
по изпълнение на изискванията на наредбата. Но обръщаме
внимание, че:
- не се ограничава възможността пакетираните чували да
бъдат предлагани на пазара и на стекове или палети по
100, 200, 500, 1000 kg;
- и към момента голяма част от твърдите горива се
предлагат
на
пазара
пакетирани.
Наличната
информация не показва промяна в цената на продукта.
По отношение на твърденията за неблагоприятни последици от
прилагането на наредбата, подчертаваме че въвеждането на
изисквания за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление е една от мерките, които България е поела
като ангажимент за изпълнение пред Европейската комисия
(ЕК), и напредъкът по нейното изпълнение се докладва
периодично пред ЕК. Неизпълнението на поетите ангажименти
от страна на България във връзка с решение на Съда на ЕС по
дело С-488/15 значително ще увеличи вероятността от налагане
на финансови санкции на страната, които предвид характера и
продължителността на нарушението вероятно ще бъдат
значителни.
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„Мин
Индъстри“
ЕООД
Вх. № 26-00597/14.08.2019г.
на МОСВ

От приемането на тази наредба ще бъдат засегнати на първо Не се
място националните интереси, тъй като с приемането й ще бъде приема
ограничена реализацията на природните ни ресурси.
Концесионерите няма да могат да реализират добитите
природни богатства, което ще доведе на второ място до
затваряне на цели предприятия. Ефектът, който ще бъде
постигнат с тази наредба е да се намали производството на
български въглища и намаляване на работни места, но не и
целения резултат, а именно: подобряване качеството на
атмосферния въздух. От забраната да се горят местни въглища
ще пострада бизнеса и крайния потребител.
Съвсем неправилно са взети показателите, които са взаимствани
от Полша. Следва да се има предвид, че Полша са защитили
националните си интереси и показателите са такива, каквито са
характерни за техните въглища. При положение, че доклада на
Световната банка няма задължителен характер, а заложените
стандарти имат препоръчителен характер, то считам, че няма
причина в проекта на Наредбата да бъдат променени
показателите така, че да се получи баланс между националните
и бизнес интересите, като се сведат до минимум емисиите на
замърсители във въздуха. Следва да се обърне внимание на
факта, че Полските въглища са черни и антрацитни, които са
със съвсем различни технически показатели от местните ни
въглища, които са кафяви и лигнитни.
Видно е, че констатациите, интерпретациите и заключенията,
изразени в изготвения доклад от Световната банка за оказване
на консултантска подкрепа на Министерството на околната
среда и водите „не изразяват непременно гледната точка на
Изпълнителните директори на Световната банка или на
правителството на Република България или на МОСВ“
Решението на този въпрос е техническите изисквания и нормите
за съдържание на сяра и пепел да бъдат съобразени с
добиваните в нашата страна въглища.
Предложението е за промяна в Приложение №1 на чл. 7 твърдите горива да отговарят на следните изисквания за
качество, досежно добиваните кафяви въглища, а именно:
Пепел - до 25%
Влага - до 20%
Сяра - до 2,5%
Зърнометрия - 0/150
Втория основен проблем е, че с наредбата освен, че силно се

Считаме, че основен национален интерес е защитата на
здравето на гражданите на Република България. От
първостепенно значение за страната е също предотвратяване
на възможността за налагане на финансови санкции срещу нея
от страна на Европейския съд.
Нормите за съдържание на показателите за качество се
променят както следва:
- Съдържание на обща сяра – 1.3%;
- Съдържание на пепел – 15%,
с посочените по-горе аргументи. (по становище на „Гранд
енерджи“ ЕООД).
По отношение на параметъра за едрина – този показател е
разглеждан в частичната предварителна оценка на
въздействието на наредбата. С проекта на наредбата, обаче не
се въвеждат изисквания за едрина на въглищата. Отчетена е
тенденцията за появяването на пазара на високоефективни
автоматични котли за изгаряне на въглища, които работят с
по-дребни фракции и отделят значително по-малко емисии
ФПЧ.
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ограничава реализацията на добитите въглища, цената на
същите значително ще се повиши, поради въвеждането на
пакетиране и етикетиране. Съставянето на съпътстващите
документи в пъти ще усложнят съществуващата към момента
практика, както за фирмите, така и за клиентите.
Допълнителните услуги изискват допълнителни ресурси, което
се свързва с още хора и инвестиции за нови инсталации и
съоръжения, а за крайния клиент това означава оскъпяване на
крайния продукт - въглищата.
Решението е да се въведат изисквания за по-големи
разфасовки и партиди, като в тази връзка предложението
ни е следното:
Чл.4 да има следната редакция „Твърдите горива могат да
бъдат предоставяни на пазара и/или разпространявани в
опаковки и разфасовки до 1тон, които не позволяват
тяхното разсипване или промяна на качеството им“.
Оскъпяването на продукцията ще има страшно негативен ефект,
както върху търговския оборот и крайния потребител.
Параметрите които следва да бъдат заложени в наредбата е
редно да бъдат взаимствани от показателите, регламентирани в
действащия и към настоящия момент Български държавен
стандарт за въглищата.
На трето място при разглеждане на предложения проект следва
да се вземе предвид и социалния ефект от приемането на тази
наредба, ще бъдат закрити работни места, цели семейства ще
останат без прехрана, а държавата ще трябва да изплаща
парични обезщетения за безработица, в и без това обезлюдени
региони ще се задълбочи социалното напрежение.
Застаряващото население по селата едва ли ще има възможност
за преминаване на алтернативни горива и инвестиции за нови
отоплителни тела.
Съгласни сме, че следва са се предприемат мерки с цел
повишаване качеството на въздуха, но нека същите да бъдат
взети след анализ на горните доводи. Следва да се има предвид,
че причините за замърсяване на околната среда са много и не е
обърнато внимание на значими сектори, като промишлеността и
строителството. Едва ли печките за битово отопление
замърсяват въздуха, повече отколкото големите производствени
предприятия.

По отношение на твърденията, че битовото отопление не е
секторът с основен принос към наднорменото замърсяване,
обръщаме внимание, че съгласно на практика почти всички
общински програми за качество на въздуха, изгарянето на
твърди горива за битово отопление в страната е основният
източник на емисии на ФПЧ10 и ФПЧ2,5. През 2017г., битовото
отопление е източник на 57% от емисиите на ФПЧ10 и 83% от
емисиите на ФПЧ2,5, съгласно разпределението на дела на
емисиите на вредни вещества по основни групи източници от
Националния доклад за състоянието и опазването на околната
среда в Република България.
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/http://eea.government.bg/bg/soer/2017/air/emisii-na-vredniveshtestva-vav-vazduha/
През зимния период се регистрират значителни превишения на
нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) по
показател ФПЧ10. Наред с някои метеорологични фактори,
емисиите от битовото отопление са една от причините за това.
Данните от пунктовете за мониторинг на КАВ през последните
години показват отчетлива разлика в броя на превишенията на
този замърсител през летния и зимния период – броят на
превишенията през зимния период е почти на порядък поголям в сравнение с летния.
„Мина Бели
Брег“ АД
Вх. № 26-00597/14.08.2019г.
на МОСВ

„Мина Бели Брег” АД добива лигнитни въглища по открит Не се
способ.
приема
От добива се оформят две класи:
- Лигнитни въглища класа 0-80мм енергийни и са
предназначени за нуждите на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД за
производство на електроенергия.
- Лигнитни въглища класа над 80 мм, наричани стоков фонд,
предназначен за нуждите на населението.
Енергийните въглища се изкопават от въглищния пласт на едри
късове и впоследствие претърпяват вторична обработка, а
именно раздробяват се от бункертрошачки до необходимата
големина и се товарят в жп вагони на пункт „Товарище".
Измерването им става на електронна жп везна до 100 тона.
Извършва се опробване за качеството на всеки вагон и
изчисляване на качествените показатели в собствената ни
лаборатория, съпоставени с тази на оползотворителя.
Изискванията на Наредбата не се отнасят за тази класа от
въглищата.
Наредбата засяга лигнитните въглища, предназначени за
населението.
Тъй като не разполагаме с Гумено-транспортни ленти, по които
да става транспортирането на въглищата до бункерите за
съхранението им и товарене на автомобилите, продажбата им се
осъществява директно в рудника чрез натоварване с багер в
автосамосвалите.
Това предполага загребване с кофата на багера на по-големи
късове от описаните в Наредбата въглища и посочени в
Приложение 1 към чл.7.
В Приложение 1 е посочено общо положение - въглища, а те са
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лигнитни и кафяви и качествените показатели не са еднакви.
В нашия рудник въглищата са с високо съдържание на влага до 55%.
За нуждите на населението подбираме въглищен пласт с найдобро качество, от което се извършва изкопаване и товарене на
автомобили.
Невъзможно е да става пакетиране на въглищата, защото е
свързано с редица ненужни дейности, а именно:
Това са лигнитни - дървени въглища, които при
раздробяването им на цитираните късове - 26-30 мм, а не
над 80мм, както е въпросната класа, ще се получи и голямо
количество пепел, което ще бъде пълна загуба за фирмата.
Нито един клиент няма да си закупи такива въглища,
защото те няма да дават необходимата топлина и да
поддържат по-дълго време огъня в печката или камината.
Освен това, за да се стигне до раздробяване на въглищата на
необходимите късове, следва да разполагаме с помещение за
складирането им, с машина за раздробяване, с чували за
пакетиране, етикиране, машини за ушиване и най- важното работна ръка за извършване на подобни операции. А всичко
това ще доведе до оскъпяване на цената им на тон. В крайна
сметка резултатът ще бъде нула, защото 6 /шест/ тона въглища,
натоварени в чували, ще изискват по-голям автомобил и повисока цена. В настоящият момент в Драгоманска община, а
също така и в Сливнишка, липсват предприятия, които да
предлагат работа на населението и при ниските доходи, с които
разполага то, ще предпочете дървата пред въглищата. А може
би това е целта на въпросната наредба. Но и дървата няма са
вечни, горите непрекъснато се изсичат и в един момент ще
изчезне и тази суровина.
Поради което, предлагаме в наредбата да залегнат следните
параметри за добиваните лигнитни въглища:
Едрината на въглищата от 80 - 500 мм;
Работна влага до 55%;
Съдържание на пепел до 25%;
Съдържание на сяра до 2.5 %;
Пакетажна опаковка от 500 до 1000 kg.

Нормите за съдържание на показателите за качество се
променят както следва:
Съдържание на обща сяра – 1.3%;
Съдържание на пепел – 15%,
с посочените по-горе аргументи (по становище на „Гранд
енерджи“ ЕООД).
По отношение на параметъра за едрина – този показател е
разглеждан в частичната предварителна оценка на
въздействието на наредбата. С проекта на наредбата, обаче не
се въвеждат изисквания за едрина на въглищата. Отчетена е
тенденцията за появяването на пазара на високоефективни
автоматични котли за изгаряне на въглища, които работят с
по-дребни фракции и отделят значително по-малко емисии
ФПЧ.

По отношение замърсяването на въздуха и то силно наблегнато
на въглищата като основна причина, можем да кажем, че тази
мина съществува от 100 години. Имало е по-късни години, в

Наредбата въвежда изисквания само за въглищата и брикетите,
използвани за битово отопление, тъй като това е сектора с
основен принос към наднорменото замърсяване в населените
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които са консумирани по 25-30 и 40 хиляди тона въглища от
населението. Сега консумацията е занижена до 11 хиляди тона.
Нашата мина обслужваше ТЕЦ София с въглища, Захарни
заводи гр. Лом и редица други предприятия, но такова
замърсяване на въздуха не е отчитано. Селяните и гражданите,
които са дишали този въздух сега достигат до 90 години и
някои по-нагоре. Според нас основната причина за положението
е наличието на прекадено много автомобили в големите
градове. Къде отиват изгорелите газове от тях? А същото е
положението и от падащите от небето изгорели газове от
многобройните самолети. Никой обаче не обяснява тези
фактори, оказващи влияние върху замърсения въздух.
Трябва да кажем, че има и много безотговорни консуматори,
които горят битови отпадъци, гумени изделия, отработени
масла и други подобни, върху които трябва да се съсредоточат
усилията на контролните органи. И то не като се откриват нови
служби и назначават допълнително служители с немалки
заплати да контролират създалата се обстановка на дишане на
замърсен въздух.
В заключение достигаме до основния извод, че лигнитните
въглища не могат да се предлагат на консуматорите в пакетиран
вид, защото е невъзможна тази операция и неефективна по
отношение на финансови загуби за фирмата и понижаване на
тяхната ефективност в домовете.

„МИНА
СТАНЯНЦИ“
Вх. № 26-00597/14.08.2019г.
на МОСВ

Наднормените нива на фини прахови частици и замърсяването
на атмосферния въздух са проблем, който безспорно следва да
бъде подробно обсъден и разрешен със съответните
законодателни норми.
Изготвеният проект на Наредбата за изискванията за
качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление е опит да бъдат взети съответните мерки за
намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови
частици и подобряване качеството на атмосферния въздух и
защита здравето на населението в Република България.
До момента в националната нормативна уредба няма

места.
Както е посочено по-горе, битовото отопление е секторът с
основен принос към наднорменото замърсяване съгласно
общинските програми за качество на въздуха и изгарянето на
твърди горива за битово отопление в страната е основният
източник на емисии на ФПЧ10 и ФПЧ2,5. През 2017г., битовото
отопление е източник на 57% от емисиите на ФПЧ10 и 83% от
емисиите на ФПЧ2,5, съгласно разпределението на дела на
емисиите на вредни вещества по основни групи източници от
Националния доклад за състоянието и опазването на околната
среда в Република България.
/http://eea.government.bg/bg/soer/2017/air/emisii-na-vredniveshtestva-vav-vazduha/

Разбираме добре затрудненията, пред които се изправя
бизнесът, но същевременно не можем да приемем направените
предложения
поради
изложените
по-горе
причини.
Отбелязваме, все пак, че съгласно предварителната частична
оценка на въздействието на наредбата по данни от общия
енергиен баланс за 2016 година (НСИ), количеството на
употребени въглища от електроцентрали и топлоцентрали
възлиза на 4 897 000 тона нефтен еквивалент, докато
домакинствата са употребили въглища, включително вносни,
със само 144 000 тона нефтен еквивалент, което представлява
едва 3% дял в общото количество употребени въглища.
Не се Нормите за съдържание на показателите за качество се
приема променят както следва:
- Съдържание на обща сяра – 1.3%;
- Съдържание на пепел – 15%,
с посочените по-горе аргументи (по становище на „Гранд
енерджи“ ЕООД).
По отношение на параметъра за едрина – този показател е
разглеждан в частичната предварителна оценка на
въздействието на наредбата. С проекта на наредбата, обаче не
се въвеждат изисквания за едрина на въглищата. Отчетена е
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законодателни изисквания, регламентиращи качеството на
твърдите горива (в т.ч. и въглищата), използвани за битово
отопление. На европейско ниво също липсват законодателни
норми, с изключение на Полша и Ирландия.
Като междуведомствената работна група разработила проектонаредбата е решила в нея да залегнат изискванията за
съдържание на сяра и пепел във въглищата близки до полското
законодателство, без да се съобрази и вземе предвид разликата
в качеството на въглищата в Полша и тези в България, както и с
икономическите условия и стандарта на живот в България.
Качествените показатели на въглищата, добивани на
територията на мина Станянци (и на повечето мини в страната)
значително надвишават посочените в проекта на наредбата
гранични стойности.
Предвид което, считам, че граничните стойности посочени в
наредбата трябва да бъдат съобразени с качеството на
добиваните в нашите мини въглища и да защитят интересите
както на нас като работодатели, така и на работниците и
служителите в мините.
С приемането на тази наредба ще бъдат засегнати не само
интересите на дружествата, занимаващи се с добиване на
въглища, но и националните ни интереси, тъй като по този
начин ще се ограничи използването на природните ни ресурси.
Концесионерите няма да могат да реализират добитите
въглища, което от своя страна ще доведе до загуби за
дружествата и до затваряне на мините.
При обсъждане и изготвяне на наредбата следва да се има
предвид и факта, че голяма част от мините на територията на
страната се намират в почти обезлюдени райони и са
единствените, осигуряващи работни места и поминък.
Закриването на дружествата ще доведе до голяма безработица в
съответните райони, което от своя страна ще задълбочи
социалното напрежение. Държавата ще бъде принудена да
изплаща парични обезщетения за безработица.
Не на последно място трябва да се вземе предвид и социалния
статус на живеещите в тези райони хора. Населението в малките
населени места едва ли ще може да премине на алтернативно
гориво или да инвестира в по-модерни отоплителни тела.
С приемането на тази наредба, в този й вид, не само ще се
ограничи реализацията на добитите въглища, тъй като цената
им значително ще се повиши, но и ще се създадат условия за

тенденцията за появяването на пазара на високоефективни
автоматични котли за изгаряне на въглища, които работят с
по-дребни фракции и отделят значително по-малко емисии
ФПЧ.
Работната група приема стойности, близки до тези,
предложени в полското законодателство, основавайки се
единствено необходимостта от постигане на реален ефект от
прилагането на наредбата. Увеличаването на процентите
съдържание на пепел и сяра във въглищата и брикетите ще
доведе до приемането на нормативен документ, прилагането на
който няма да има никакъв положителен ефект върху
качеството на въздуха.

Както е посочено по-горе, става дума за ограничения в
използването на природни ресурси, чиято цел е опазване
здравето на хората и предотвратяване на налагането на
значителни по размер финансови санкции.
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„Траш
енерджи“
ЕООД
Вх. № 26-00597/14.08.2019г.
на МОСВ

нелоялна конкуренция с вносните въглища.
В случай, че наредбата бъде приета и обнародвана в Държавен
вестник, и влезе в сила, „Мина Станянци“ АД ще бъде
принудена да преустанови продажбата на въглища за битово
отопление, което ще доведе до затруднения в работата на
дружеството и евентуално до съкращаване на персонал и или в
най-лошия случай до преустановяване на дейността на
дружеството.
За да избегнем настъпването на тази фактическа
обстановка, Ви предлагаме в Наредбата да бъдат залегнати
следните стойности за лигнитните въглища:
Работна влага до 55%;
Съдържание на пепел до 25%;
Съдържание на сяра до 2,5%;
Пакетажна опаковка от 500 до 1000 kg.
Едрина над 80 мм.
Дружеството като стопански субект, който продава твърди Не се
горива на населението и на фирми се явява заинтересована приема
страна да се включи в обсъждането на проекта за Наредба за
изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление, поради което изразяваме следните мнения и
предложения:
1. В чл. 7 от представената Наредба са конкретизирани
граничните стойности на параметрите за качеството на
въглищата, а именно:
Съдържание на сяра -1%
Съдържание на пепел - 12%
Обща влага - 20%
Дружеството като концесионер от Бобовдолския въглищен
басейн не е в състояние да отговори на тези изисквания, тъй
като полезното изкопаемо в този въглищен басейн обективно,
като природна даденост, превишава изискуемите стойности.
Отправен пункт за това твърдение намираме, във високата
концентрация на сяра в бобовдолските въглища. Според научни
публикации средното съдържание на сяра в пепелта на
въглищните запаси е 2,24 %.
За показателя съдържание на пепел от 12,0% също може да се
каже, че тази стойност е непостижима. Практиката е показала,
че пепелното съдържание във въглищата, продавани до сега на
населението е в порядъка от 18 до 25%, следва да се има
предвид, че тези показатели са по действащия БДС, който не е

Нормите за съдържание на показателите за качество се
променят както следва:
- Съдържание на обща сяра – 1.3%;
- Съдържание на пепел – 15%,
с посочените по-горе аргументи (по становище на „Гранд
енерджи“ ЕООД).
По отношение на изискването за пакетиране в чували по 25kg –
виж мотивите по становището на „Гранд енерджи“ ЕООД погоре.
По отношение на другите възражения и доводи – виж също
посочените по-горе мотиви („Гранд енерджи“ ЕООД).
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отменен.
Ако наредбата влезе в сила в този си вид, би означавало да не
можем да се поберем в определените пределни стойности на
показателите, това ще доведе до съкращаване на работни места
и сериозни икономически сътресения.
В този случай се посяга върху горивото на най-бедните слоеве
от населението, тъй като те са истински заинтересованите лица.
Наредбата позволява да се упражнява административен натиск
върху производителите и някои по-големи търговци, но няма да
реши по никакъв начин проблемите със замърсяването на
въздуха, особено в кварталите, населени с хора от
малцинствените групи, тъй като реалното замърсяване в тях
идва не от горенето на въглища, а от изгарянето на всякакъв
друг вид горими отпадъци, който населението събира и
използва. Това ще доведе до нерегламентиран добив на
въглища от физически лица, които въглища ще бъдат незаконно
продавани. Добиваните и продавани по този начин въглища са
по-вредни, тъй като ще бъдат продавани в суров вид (без
преработка и обогатяване), което ще доведе до по-високо ниво
на замърсяване на въздуха.
Направените по-горе анализи на качествените показатели
на въглищата, добивани в Бобовдолския въглищен басейн
и съпоставянето им с параметрите, заложени в наредбата,
изисква да бъдат разгледани наши предложения за
корекции както следва:
- повишение на сярата от 1% на 2,5%;
- повишение на пепелта от 12% на 25%;
- промяна на ограничението за пакетиране от 25 kg да стане
до 1 т.
Тези наши предложения се базират на прилагания в Р България
БДС №10243-91, касаещ твърдите горива, обогатени кафяви
каменни въглища, както и протоколи на Главно управление за
геоложки проучвания и охрана на земните недра.
Горепосоченото води до заключение, че с изискванията на
наредбата се стимулира вноса на въглища, а се ограничава
възможността за развитие на местните въгледобивни
предприятия, тъй като някои от основните показатели и
характеристики на въглищата в България са природна даденост,
върху която не бихме могли да повлияем.
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Брикел ЕАД
Вх. № 26-00597/15.08.2019г.
на МОСВ

Считаме, че при изготвянето на текста на проекта на Наредбата Не се
за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани приема
за битово отопление, не са взети предвид ред факти и
обстоятелства, съществуващи в обективната действителност в
Република България, при което приложението на бъдещия
нормативен акт от една страна няма до доведе до целените
позитивни резултати и правни последици, от друга страна ще
рефлектира в силно негативен аспект върху най - бедната част
от населението, както и върху цял сектор от българската
икономика и бизнес субекти. Считаме още, че съществува
реална опасност приложението на наредбата да има
отрицателен, а не положителен ефект върху чистотата на
атмосферния въздух в невралгичните зони на страната. В този
смисъл се налага извода, че в попълнения Формуляр за
частична предварителна оценка на въздействието на бъдещия
нормативен акт, по отношение на очакваното въздействие на
Наредбата не е извършено цялостно, задълбочено и всестранно
изследване. Аргументите ни за изложеното по - горе са
следните:
1. Република България е най - бедната страна в ЕС, а в резултат
на въздействието на предвидените в проекта на Наредбата
текстове, ще се изхвърли извън регулирания пазар горивото,
използвано от хората от най - бедните слоеве от населението,
които все още не са изключени от обществото. Тези хора са
истински заинтересованите лица от действието на Наредбата и
върху тях ще рефлектира действително силното въздействие на
бъдещия нормативен акт.
Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива,
използвани за битово отопление касае пряко добиваните в
страната български въглища и брикетите, изработвани от
български въглища. Убедени сме че в конкретния случай е
редно и необходимо политическата класа в България да застане
на национално отговорни протекционистични позиции за
защита на родните суровини, продукти, работници, търговци и
потребители. Справка за цената на другите горива,
включително за отопление с електричество с модерните
отоплителни тела показва, че отоплението с въглища при
реални, а не при теоретични и лабораторни условия все пак е
най - евтино.
2. Множество твърдения във Формуляра са необосновани,
направените изводи са неправилни и сочат на пълно откъсване

Това е препоръка с общ характер, която не налага излагане на
мотиви, тъй като не съдържа конкретни предложения.

По отношение на изложеното в т.1, т.2 и т.3:
Наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5)
са най-сериозният проблем на национално ниво от гледна
точка постигане и поддържане на определеното от
законодателството качество на атмосферния въздух.
Общинските програми за качество на въздуха посочват като
основен източник на замърсяването на атмосферния въздух
битовото отопление. Значителният принос на битовото
отопление се определя от масовото използване на твърди
горива – съгласно националното преброяване от 2011г., по
този начин се отопляват около 57% от населението. Изгарянето
на твърди горива е основен източник на емисии на ФПЧ10 и
ФПЧ2,5 основно поради две причини – ниското качество на
използваните горива и ниското технологично ниво на
използваните горивни устройства.
Емисиите на фини прахови частици имат директно
въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Според
доклада за качество на въздуха в Европа на Европейската
агенция по околна среда (EEA, Air quality in Europe 2017
report), наднорменото замърсяване с ФПЧ2,5 е причина за
преждевременната смърт на повече от 12 000 души в България.
Съгласно същия доклад, в България се регистрират и едни от
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от обективната действителност. Като социално положително
въздействие се сочи: „Има и друг, страничен положителен
ефект, който не е маловажен - населението ще получава
продукт с гарантирано качество, нещо, което липсва до този
момент.”
Относимият въпрос е какво е търсеното качество на брикети
или въглища за отопление. Качеството на продукта от гледна
точка на потребителя се измерва не в максимална калоричност,
а в отложеното дълговременно отдаване на топлината. Така се
гарантира дългосрочна средна температура в помещението, а не
пикови стойности вследствие на отделянето на голямо
количество енергия за кратък времеви период.
Именно поради тази особеност на местните горива, те са
предпочитани от най-бедното население, което не е снабдено с
печки или котли за изгаряне на висококалорични въглища.
Никъде не е разгледан въпросът, как това бедно население ще
отдели повече парични средства, за да закупува вносни
въглища.
Поради горните обстоятелства, ако се спре продажбата на
нискокалорични въглища и брикети от въглища, това ще доведе
до нерегламентиран добив от физически лица, незаконни
продажби и ползване на въглища от най - бедните слоеве на
населението. Канализираното и проконтролирано ползване на
сегашните горива ще бъде заместено от хаотичен добив и
предлагане. Със сигурност това ще спомогне отново да се
достигне до аналогично ниво на замърсяване.
3. Ще бъдат чувствително засегнати стотици малки и средни
търговци на твърди горива, на които строгите изисквания на
наредбата ще отнемат препитанието.
Ако производителите не могат да достигнат заложените
качествени изисквания, те ще бъдат принудени да прекратят
дейността си и да освободят хиляди работници, които също ще
останат без възможности за препитание.
Реално не е направено въобще изследване на въздействието
върху малки и средни предприятия, а е прието, че наредбата
няма да се отрази върху дейността каквито и да било
предприятия.
4. Наредбата не използва изцяло възможностите, предоставени Не се
с Директива (ЕС) 2016/2284 на европейския парламент и на приема
съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на
националните емисии на някои атмосферни замърсители,

най-високите средногодишни концентрации на ФПЧ2,5.
За неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух, от
страна на Европейската комисия бе заведена през 2010г.
процедура по нарушение, която премина през септември 2015г.
в съдебна фаза. През април 2017г. Съдът на Европейския Съюз
постанови решението си по дело С-488/15, според което
България не е спазила нормите за ФПЧ10 на територията на
цялата страна. Държавата е заплашена от финансови санкции
при несъобразяване с решението на Съда и неприлагането на
мерки за защита здравето на населението и постигане на
нормите за качество на въздуха.
Виж също посочените по-горе мотиви.

Наредбата не транспонира Директива (ЕС) 2016/2284 и
изложеното в т.4 няма връзка и конкретни предложения по
отношение на проекта на наредба.
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изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива
2001/81/ЕО
Директивата сочи:
Параграф 13: „Държавите членки следва да спазват
установените в настоящата директива задължения за
намаляване на емисиите от 2020г. до 2029г. и от 2030г.
нататък. За да гарантират осезаем напредък по отношение на
задълженията за 2030г., държавите членки следва да
определят индикативни нива на емисиите за 2025г., които да
са технически изпълними и да не водят до непропорционални
разходи, и следва да се стремят да спазват тези нива. Когато
емисиите за 2025г. не могат да бъдат ограничени в
съответствие с определения курс на намаляване държавите
членки следва да обяснят причините за това отклонение,
както и мерките за връщане към следвания от тях курс в
последващите си доклади, изготвени съгласно настоящата
директива.
т.е. Към настоящия момент е възможно да се приложат по меки или различни мерки от предложените, тъй като това е
технически изпълнимо и икономически приемливо.
В проекта въобще не е правен опит да се определят
индикативни нива на емисиите за 2025г., които да са
технически изпълними и да не водят до непропорционални
разходи, както позволява Параграф 13.
Параграф (18): Всяка държава членка следва да изготви,
приеме и прилага национална програма за контрол на
замърсяването на въздуха с цел спазване на задълженията си
за намаляване на емисиите и осигуряване на реален принос за
постигането на целите на Съюза за качеството на въздуха. За
тази цел държавите членки следва да вземат предвид
необходимостта от намаляване на емисиите, по- специално на
азотни оксиди и фини прахови частици, в зони и агломерации,
засегнати от прекомерни концентрации на замърсители на
въздуха и/или в такива зони и агломерации, които допринасят
значително за замърсяването на въздуха в други зони и
агломерации, включително в съседни държави. За тази цел
националните програми за контрол на замърсяването на
въздуха следва да допринасят за успешното изпълнение на
плановете за качеството на въздуха, утвърдени съгласно член
23 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на

В изпълнение на чл.6 от Директива (ЕС) 2016/2284 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016
година за намаляване на националните емисии на някои
атмосферни замърсители, за изменение на Директива
2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива
(ЕС) 2016/2284) е разработена и приета от Министерския съвет
Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха
(2020 - 2030г.). за целите на изпълнението на тази програма е
отчетено прилагането на изискванията на наредбата.
Голяма част от изложеното в т.4 са цитати от директиви и от
Решението на Съда на ЕС по дело С-488/15, извадени от
контекста, които не съдържат конкретни предложения по
проекта на наредбата.
На 5 април 2017г. Съдът на Европейския съюз постанови
решение по дело С-488/15, с което България е осъдена първо за
неспазване на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10) на
територията на цялата страна за периода от 2007 до 2014
година и второ, че не са изготвени такива планове за качество
на въздуха, които да осигурят периодът на превишения на
нормите да бъде възможно най-кратък, за периода от 11 юни
2010 година до 2014 година включително.
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Съвета.
Т.е. не е необходимо наредбата да е в сила за територията на
цялата страна, а само за зоните с отчетени прекомерни
замърсявания.
Според чл. 2 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета „Определения” по смисъла на същата:
16. „зона“ означава част от територията на някоя държавачленка, определена от последната за целите на оценката и
управлението на качеството на атмосферния въздух;
17. „агломерация“ означава зона на голям град с по-малки
селища около него с население, превишаващо 250 000 жители,
или ако жителите са 250 000 или по-малко, с определена
гъстота на населението на km 2, която се установява от
държавата- членка;
Според ал.1 чл.23 от Директивата „Планове за качество на
въздуха” Когато в определени зони или агломерации нивата на
замърсителите в атмосферния въздух превишават която и да е
пределно допустима стойност или целева стойност, увеличени с
което и да е съответстващо допустимо отклонение за всеки от
случаите, държавите-членки гарантират създаването на планове
за качество на въздуха за тези зони и агломерации.
В България реално не са определени зоните е влошени
показатели на качеството на атмосферния въздух. По силата на
Наредба №7 територията на страната е разделена на шест
района, които преповтарят агломерациите на големите градове
и обхващат територията на цялата страна. Така зоните на
действително замърсените области не са коректно
идентифицирани, при което, в което и селище от района да
възникне замърсяване, то данните за замърсяването се отнасят
за целия огромен район.
Европейските директиви относно чистотата на въздуха визират
предприемането на мерки, конкретно в зоните на замърсяване.
Алинея 1 от чл.8 „Мерки, приложими в зоните, в които нивата
превишават пределно допустимите стойности” на Директива
96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и
управлението на качеството на околния въздух, (изменена с
Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 21 май 2008 г.) сочи, че държавите-членки съставят списък
на зоните и агломерациите, в които нивата на един или повече
замърсители превишават съответните пределно допустими
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стойности, а впоследствие предприемат мерки за осигуряване
на подготовката или изпълнението на план или програма за
постигане на пределно допустимата стойност. Т.е. смисълът на
заложен в директивите е предприемане на мерки конкретно в
тези замърсени зони, а не в национален мащаб.
В разрез със смисъла, заложен в европейското законодателство
проектът за наредба не визира мерки за намаляването на
замърсяването на въздуха в определени зони или градски
агломерации, а унищожаването на част от действащата
икономика в страната.
Дори цитираното нееднократно във Формуляра Решение на
Съда на ЕС по дело С-488/15 сочи:
„105 При тълкуването на Директива 96/62 Съдът е отбелязал,
че държавите членки действително разполагат с право на
преценка, но с оглед на неговото упражняване член 7, параграф
3 от същата директива съдържа предели, които могат да
бъдат изтъкнати пред националните юрисдикции, когато се
поставя въпросът доколко мерките, които планът за действие
трябва да съдържа, отговарят на целта за намаляване на
опасността от превишаване на пределно допустимите
стойности и за ограничаване на неговата продължителност,
като се отчита равновесието, което следва да бъде осигурено
между тази цел и различните засегнати обществени и частни
интереси (еж. решение от 25 юли 2008 г., Janecek, С-237/07,
EU:C:2008:447, т.45 и 46).
106 Както отбелязва генералният адвокат в точка 96 от
заключението си, същият подход трябва да бъде следван по
отношение на тълкуването на член 23, параграф 1 от
Директива 2008/50.
Следователно плановете за качеството на въздуха могат да
бъдат изготвени единствено въз основа на постигнато
равновесие между целта за намаляване на опасността от
замърсяване и различните засегнати обществени и частни
интереси.
107 Ето защо фактът, че държава членка превишава пределно
допустимите стойности, приложими за концентрациите на
ПЧ10, сам по себе си не е достатъчен, за да се приеме, че тази
държава членка не е изпълнила задълженията, предвидени в
член 23, параграф 1 от Директива 2008/50. ”
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5. Новите изисквания към ДАМТН, предвиждащи възлагане на Не се
Агенцията на неспецифични за нея, нови контролни функции по приема
отношение на съответствието на твърдите горива с
изискванията за качество и по отношение на предвидените
изисквания за пакетиране и етикетиране на горивата налагат
назначаването на нов персонал, тъй като наличните инспектори,
които и към момента са претоварени със задачи и със силно
ограничени средства за транспорт, не биха могли да се справят
с нови задължения. Раздуването на администрацията
неминуемо ще рефлектира върху държавния бюджет (в разрез е
твърдението от доклада на министър Нено Димов), тъй като е
несериозно да се разчита, че тези нови служители ще получават
възнаграждение само от събраните глоби.
Практически не се изяснява кой точно орган ще извършва
проверка на отделяните от печките газове и как ще се преценява
дали се изгарят въглища, дърва или гуми и парцали. Под
контрола на органите на ДАМТН ще бъдат само
производителите и големите търговци на горивата, но не и
лицата, които изгаряйки боклуци реално замърсяват не само със
сяра и азотни окиси, но и с ФПЧ, ЛОС и всички елементи от
Менделеевата таблица.
Наредбата ще позволи да се упражнява административен натиск
върху производители и големи търговци, но няма да реши по
никакъв начин проблема със замърсяването на въздуха в
големите селища, особено в кварталите, населени с хора от
известна малцинствена група.
Член 11 от проекта на Наредбата изисква лицата, които пускат
твърди горива на пазара да съхраняват декларацията за
съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните
лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване,
което е безсмислено, тъй като след толкова време горивата или
ще са употребени или съществено ще са променили
качествените си показатели, дори при престой в сравнително
сухи складове.
Алинея 2 на чл.15 сочи: В резултат на извършения контрол,
контролните органи могат да налагат принудителни
административни мерки, да съставят актове за установяване на
административни нарушения, да издават наказателни
постановления или да постановяват отнемане в полза на
държавата на твърди горива. Текстовете на проектонаредбата
предвиждат отнемане на горивата в полза на държавата, което е

ДАМТН е определена за контролен орган чрез Закон за
изменение и допълнение на Закона за чистотата на
атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.1/2019г.), чрез който
финансово е обезпечена контролната дейност по отношение на
изискванията за качество на въглищата и брикетите за битово
отопление.

Проектът на наредба касае въвеждане на изисквания за
качеството на въглищата и брикетите за битово отопление и
техния контрол и не предвижда въвеждане на изисквания за
„проверка на отделяните от печките газове“. Намаляването на
емисиите на вредни вещества от битовото горене по принцип
се постига по два начина – чрез използването на по-качествени
горива, включително промяна на горивната база, или чрез
използването на по-съвършени горивни устройства, или пък
комбинация от двете. Следва да се има предвид, че
нерегламентираното изгаряне на отпадъци е забранено от
законодателството по опазване на околната среда (чл.29, ал.2
от Закона за управление на отпадъците).
Предложеният срок от най – малко две години е за да се
гарантира проследимост на партидите твърди горива, пуснати
на пазара. В действащото законодателството в областта на
течните горива например този срок е пет години.

Отнемането на твърди горива в полза на държавата е
регламентирано в Закона за чистотата на атмосферния въздух
(обн., ДВ, бр.1/2019г.).
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една твърде тежка санкция, а реално отнемането не е
регламентирано като процедура. Регламентирано е изтеглянето
от пазара или забрана за пускане, но не и отнемането на
горивата.
При контрола се вземат две проби от по 25 kg. чл. 20(1)
указва, че взетите контролни проби се изпитват в акредитирани
лаборатории. До 15 работни дни изготвят констативен протокол
за качеството на твърдото гориво. Според ал.5 проверяваното
лице има право да оспори резултатите от изпитването, като в 7дневен срок от получаването на протоколите по ал. 4 поиска
арбитражната проба да бъде изпитана за негова сметка в друга
лаборатория, акредитирана от ИА БСА или от чуждестранен
орган за акредитация, който е страна по споразумение за
взаимно признаване в организация, на която е член и ИА БСА.
Явно ако в този срок лицето не оспори резултатите (не се сочи
дали става дума само за негативните), то горивата биват
отнемане в полза на държавата. Според текстовете на наредбата
пробите реално се отнемат в полза на държавата, дори и да са
качествени. Ал. 4 на чл.25 сочи, че стойността на горивото,
взето за изпитване, е за сметка на лицата, които пускат на
пазара, или предоставят на пазара и/или разпространяват твърди
горива.
Редът за продажба и унищожаване на твърди горива е тежък и
сложен, предпоставя създаването на излишна администрация
към структурата на ДАМТН, както и възможност за
придобиване на горива на изключителни ниски цени.
6. Според изложеното в приложения Формуляр за частична Не се
предварителна оценка на въздействието Становище на приема
Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република
България на тема „Мерки за преодоляване на енергийната
бедност в България се посочват данни от изследване на
Евростат (SILC) за доходите и условията на живот, които
показват, че 40.1% от населението у нас е изложено на „риск от
бедност и социално изключване”, при средно ниво от 24.4% за
ЕС-28. Ниският размер на доходите определено има основно
влияние при избора на източник на отопление. Наблюдава се
тенденция домакинствата с ниски доходи да преминават към
отопление с дърва и въглища, което е ясен измерител на
енергийна деградация.
При налагане на новите изисквания, тези домакинства, които са
на ръба на енергийната бедност окончателно ще прекрачат

Описаният в наредбата ред и създаването на административна
структура към ДАМТН са с цел да се осигури необходимия
ефективен контрол на въвежданите с наредбата изисквания.

Изложена е информация с общ характер, която не съдържа
конкретни предложения.
Нерегламентираното изгаряне на отпадъци е забранено от
законодателството по опазване на околната среда (чл.29, ал.2
от Закона за управление на отпадъците).
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границата и ще започнат да използват вместо въглища и
брикети, каквито и да било горива за отопление, при което
ефектът от Наредбата по отношение на чистотата на въздуха в
бедните квартали със сигурност ще бъде негативен. Няма да
бъде подобрено качеството на атмосферния въздух.
Използваните твърди горива за битово отопление вече няма да
са въглища и брикети, а предмети и вещества с неясен химичен
състав, при изгарянето на които съдържанието на сяра, ФПЧ и
пепел ще бъде далеч по - високо от тези на въглищата и ще
продължи да допринася за регистриране на превишения на
нормите за ФПЧ и серен диоксид през отоплителния сезон; Тъй
като старите автомобилни гуми и други изделия от
вулканизирана гума (каучук) са широко разпространен отпадък
и при горенето си отделят голямо количество топлина, същите
са често използват за топливо. Тази гума е продукт на
специална обработка (вулканизация) на смес от каучук,
въглеродни или бели сажди като пълнител и сяра с различни
добавки. Каучуковата смес може да съдържа до 47 части
сяра на 100 части каучук. Вулканизацията е химикотехнологичен процес, на взаимодействието на каучука с
вулканизиращ агент, при който произтича свързване на
молекулите на каучука в единна пространствена връзка. При
този процес се повишават характеристиките на каучука неговата твърдост, еластичност, топло- и мразоустойчивост,
намалява се разтворимостта му в органични разтворители.
Вулканизиращи агенти обикновено са сяра, пероксиди, метални
оксиди, съединения от аминен тип и др. За повишаване
скоростта на процеса на вулканизация, се използват различни
ускорители. Изгарянето на вулканизирана гума гарантира
отделянето в атмосферата не например на 3 или 4%, а на повече
от 30% сяра; вместо да се отделят примерно 18%, пепел която
реално не замърсява въздуха, ще летят 40% сажди, които ще се
вдишват от хората и ще се налепят навсякъде. За отделяните
ФПЧ и ЛОС може само да се гадае.
7. Понастоящем не съществуват законодателни изисквания, Не се
които да регламентират качеството на твърдите горива, приема
използвани за битово отопление. Такива изисквания липсват и
на европейско ниво (директиви, регламенти и др.), вероятно
защото проблемът е специфичен за относително малко на брой
държави-членки. Предвидените в Наредбата максимално
допустими стойности са определени от самите нормотворци

Стойностите на показателите за качеството в наредбата са
предложени, така че тяхното прилагане да допринесе за
намаляване на емисиите от въглищата и брикетите, използвани
за битово отопление, и подобряване на качеството на
атмосферния въздух на територията на страната.
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произволно и пожелателно.
Според „Формуляра“ са залегнали изисквания за съдържание на
сяра и пепел близки до полското законодателство. За разлика от
българските лигнитни въглища, полските антрацити (от които
поляците правят и брикети) са бедни на сяра и пепел.
Некоректно е ползването на един и същ критерий. Качествените
показатели на полски брикетите, внасяни от полската фирма
„Калдо“ са следните:
Обща влажност - 8,3%;
Влага в аналитичната проба -3,56%;
Обща сяра в работно състояние - 0,65%
Калоричност в работно състояние - 29230kJ/kg
Невъзможно е тези показатели да бъдат постигнати с български
въглища и брикети.
Съгласно изготвен през 2016г., от „СЖС България“ ЕООД
(SGS) за Министерството на околната среда и водите доклад:
„Измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух при изгарянето на местни въглища и
брикети в битови отоплителни уреди“, лабораторните
анализи (в това число за съдържанието на сяра и пепел) на
петте вида въглища от най-разпространените на пазара
(български и вносни) и един вид брикети, предлагани на
населението са следните:
- осредненото съдържание на сяра в изследваните български
въглища (пернишки, бобовдолски и „Станянци“) е 3.1%, а в
брикетите е 3.6%. Изключение от това високо съдържание на
сяра правят Пиринските въглища, които са с 0.58%. При
вносните въглища (руски) стойността на този показател е
0.4%.
- съдържание на пепел: български въглища - осреднено
съдържание 19%, брикети - 18%, пирински въглища - 5.2% и
вносни въглища - 8.6%.
Въвеждането на изисквания за качеството на въглищата и
брикетите за битово отопление (съдържание на сяра до 1% и
пепел до 12%) ще причини затруднение за повечето от
местните производители на въглища и брикети, тъй като те
ще трябва да отговарят на определените с наредбата
параметри - съдържание на сяра и пепел. Съгласно посочените
по-горе данни, от местните производители показателите се
покриват единствено от въглищата от Пиринския басейн.
Останалите въглища и брикетите няма да могат да бъдат

В частичната предварителна оценка на въздействието - точка 5
„Негативни въздействия“, Вариант на действие 2 е описано, че
„от местните производители показателите се покриват
единствено от въглищата от Пиринския басейн. Останалите
въглища и брикетите няма да могат да бъдат пускани на пазара
за битово отопление и тяхната квота ще бъде заета от вносни
въглища.“
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пускани на пазара за битово отопление и тяхната квота ще
бъде заета от вносни въглища. От друга страна местните
въглища, които не отговарят на стандартите за битово
отопление могат да бъдат реализирани за стопански и
производствени цели (основно за изгаряне в топлоелектрически
централи). ”
В този смисъл, според попълненият от Министерството на
околната среда и водите Формуляр за частична предварителна
оценка на въздействието на нормативния акт, прилагането на
мярката няма да доведе до значителни икономически негативни
въздействия върху местните производители.
Игнорира се обстоятелството, че се спира работата на Брикетна
фабрика при „Брикел” ЕАД, която осигурява препитание на
около 1000 семейства в регион Стара Загора.
В разрез с цитираните по - горе европейски директиви, като
преки заинтересовани страни не са идентифицирани
производителите на брикети от въглища. Отбелязани са 14
концесионера, т.е. мини, където се добиват въглища и
вносители на въглища и брикети, но не и производители на
брикети.
8. Изготвителите на Формуляра за частична предварителна
оценка на въздействието, попълнен от МОСВ демонстрират
пълно откъсване от реалното битие на редовия български
гражданин, като твърдят че замяната на въглища и брикети,
неотговарящи на изискванията на наредбата, с черни (вносни)
въглища няма да доведе до по-високи разходи за потребителите,
а напротив - за тях ще бъде далеч по евтино. За да оправдаят
целта на наредбата, същите изготвят справка за цените на
въглищата на база калоричност на килограм. Постигнатите
изводи поставят под въпрос интелигентността на българския
потребител на твърди горива. Изготвена е класификация въз
основа на крайно некоректен критерий за оценка - лева/MWh.
Според нея се получават следните цени за различните горива:
- черни (внос от Русия) - 42.70 лв/MWh;
- кафяви (Пернишки басейн) - 48.00 лв/MWh;
- брикети (франко склада на производителя) - 39.99 лв/MWh;
- брикети (от търговската мрежа) - 57.94 лв/MWh.
Според експертите на МОСВ съпоставката на получените
резултати категорично показва, че „замяната на въглища и
брикети, неотговарящи на изискванията на наредбата, с черни
(вносни) въглища няма да доведе до по-високи разходи за

Не се
приема

Изложеното в т.8 не съдържа конкретни предложения по
проекта на наредбата.
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потребителите. Дори напротив, единствено брикетите, закупени
от склада на производителя (което не е обичайната практика),
са с по-ниска цена за единица топлинна енергия. Това се дължи
на по-високата калоричност на вносните въглища в сравнение с
тези от местно производство, съпоставена с техните цени.“
Горните твърдения отново демонстрират непознаване на
реалните условия при които живеят хората в селата и малките
градове на страната. Черните въглища са с толкова висока
калоричност, че не могат да се горят в обикновени печки, тъй
като същите прогарят, особено масово използваните турски, а и
български печки, които са изработени от сравнително тънки
ламарини и метална плоча. Калоричността на горивата е взета
предвид при лабораторни, а не при реални условия.
При равни други условия, 1 kW енергия се добива от
различните горива както следва:
количест
гориво
во 3
0,107 т
природен газ
0,288 kg
дърва
0,085 kg
нафта
1 kW
електричество
0,073 kg пропан бута
1 kW се
0,083 kg
бензин
добива от:
0,092 kg
мазут
0,218 kg кафяви въглища
0,218 kg
брикети
0,144 kg черни въглища
дървени
0,124 kg
въглища
Ако логиката на специалистите, попълнили Формуляра за
частична предварителна оценка на въздействието бъде изведена
докрай, ще се стигне до извода, че ако се свали акциза на
нафтата за отопление, то за населението най - евтино ще бъде да
се отоплява с нафта, тъй като същата е високо калорична.
Реално цените на руския антрацит към момента в търговската
мрежа варират между 330 и 420 лв. на тон. Брикетите варират
от 195 до 300 лева, но горят бавно и отделят постепенно
топлинната си енергия, поради което, освен по - ниската цена,
са предпочитани от голяма част от потребителите.
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9. Според Формуляра за частична предварителна оценка на Не се
въздействието:
приема
Основните негативни икономически въздействия при вариант в
който не се приеме наредбата са:
„ - Няма да бъде изпълнено Решение на Съда на ЕС по дело С488/15 и е много вероятно да бъдат наложени финансови
санкции на страната.
- Използването на твърди горива (въглища и брикети) за
битово отопление с високо съдържание на сяра и пепел ще
продължи да допринася за регистриране на превишения на
нормите за ФПЧ и серен диоксид през отоплителния сезон и
няма да бъде защитено здравето на населението от вредното
въздействие на тези замърсители на атмосферния въздух.
- Преждевременната смъртност в България, загубата на
работни дни и болничното лечение, които имат връзка с
наднорменото замърсяване с ФПЧ2,5 имат определен
негативен икономически ефект за страната.“
Никъде в обосновката за приемането на проекта не се сочи
доказателство, че преждевременната смъртност в България се
дължи на замърсяване с ФПЧ, отделени именно от въглища и
брикети. Както посочихме по - горе, ползването на
вулканизирани гуми или всякакви пластмаси като гориво води
до отделянето на многократно повече вредни емисии.
Изключително старият автомобилен парк и липсата на
възможност за адекватна поддръжка на МПС води също до
това, че масово ползваните коли, (особено в по - бедните
райони на градовете), чувствително замърсяват въздуха.
Липсва доказателство за причинно - следствената връзка между
изгарянето на български брикети и повишена смъртност, както
и за това, че на местата, където се ползват брикети, хората
страдат от заболявания, дължащи се на ФПЧ.
Практиката сочи че основните консуматори на лигнитните
брикети са жителите на селата, по-рядко - на малките градчета.
Големите градове, които са топлофицирани и електрифицирани
почти не консумират брикети и въглища. Причината е чисто
практическа - брикети се ползват основно от възрастни хора, в
печки, които не се гасят, тъй като поддържат постоянна
температура дълго време. В градовете хората, които са
платежоспособни са заети професионално през деня и ползват
отоплителни тела вечер, след като се приберат от работа или
постоянно работещи климатици. Реалният проблем се състои в

Както вече е посочено в мотивите по-горе, наднормените нива
на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) са най-сериозният
проблем на национално ниво от гледна точка постигане и
поддържане на определеното от законодателството качество на
атмосферния въздух. Общинските програми за качество на
въздуха посочват като основен източник на замърсяването на
атмосферния въздух битовото отопление. Значителният принос
на битовото отопление се определя от масовото използване на
твърди горива – съгласно националното преброяване от 2011г.,
по този начин се отопляват около 57% от населението.
Изгарянето на твърди горива е основен източник на емисии на
ФПЧ10 и ФПЧ2,5 основно поради две причини – ниското
качество на използваните горива и ниското технологично ниво
на използваните горивни устройства.
В подкрепа на това е факта, че през 2017г., битовото отопление
е източник на 57% от емисиите на ФПЧ10 и 83% от емисиите на
ФПЧ2,5, съгласно разпределението на дела на емисиите на
вредни вещества по основни групи източници от Националния
доклад за състоянието и опазването на околната среда в
Република България.
/http://eea.government.bg/bg/soer/2017/air/emisii-na-vredniveshtestva-vav-vazduha/
Приемането на тази наредба е една от мерките на национално
ниво, която има за цел да подпомогне общините в
задълженията и усилията за прилагането на мерки за
подобряване на качеството на въздуха. Тази мярка е
идентифицирана като необходимост в общинските програми и
е широко подкрепена от местните власти.
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това, че неплатежоспособните хора в градовете не закупуват
въглища и брикети, а горят гуми и пластмаси.
Замърсявания се наблюдават именно в големите градове.
Реалното замърсяване в тях идва не от горенето на въглища и
брикети, а от изгарянето на всякакви горими отпадъци, които
населението събира. Тези отпадъци не се изгарят в „горивни
инсталации“, а във варели или други приспособления, при което
КПД на оползотворяване на топлината на горивото е нищожно,
а горенето се извършва при твърде ниски температури и при
липса на кислород. Всеизвестен факт е, че една малцинствена
група от хората в градовете преживяват от събирателство, в
това число - и на горивата, с които се отопляват. Тази част от
населението на страната е реално изключена от обществото и не
е в състояние да заплати цената на дърва, въглища или брикети,
които да ползва като топливо.
Обратно на твърденията във Формуляра реалната средна
продължителност на живота на хората в селата, (където се
ползват и брикети) определено е по - висока отколкото в
големите градове.
- Не са представени доказателства или резултати от
изследвания, които да установят с категоричност, в кое
конкретно селище, какъв е делът на брикетите и въглищата,
използвани като гориво, колко ФПЧ и серни съединения са
отделени именно от тях, като се изключат другите горива, какъв
е делът на респираторните и съдови заболявания в селището,
кои групи от населението обхващат, дали тези хора живеят в
зона с повишено именно от брикетите и въглищата ниво на
ФПЧ, какъв е професионалният път на тези болни хора и дали
заболяванията не се дължат и на професионални въздействия;
- Не се сочи къде са правени замерванията на качеството на
въздуха. Такива се правят само и единствено в градовете, но не
и в селата, където именно се ползват брикетите и въглищата
като гориво. Източниците на замърсяване в градовете са
толкова многобройни и разнообразни, че количеството на ФПЧ,
отделени от брикетите е пренебрежимо малко. Това количество
чувствително ще се увеличи, ако хората започнат да ползват
алтернативни горива от отпадъчни гуми и пластмаси.
- Единствените практически резултати от приложението на
Наредбата ще са намаляването на производството на български
въглища и прекратяване производството на брикети и замяната
им с вносни, което ще доведе до намаляване на работни места в
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български мини и Брикетна фабрика, фалит на десетки
български юридически лица, хиляди нови безработни, които ще
чакат помощ от държавата. В резултат на разпоредбите на
Наредбата населението отново ще бъде принудено да
предпочете скъп чужд продукт и отново паричните потоци ще
са с насоченост извън страната.
В обосновката липсват изчисления за това колко би струвал на
българската икономика отказа от ползването на родни въглища
и брикети и колко евентуално би бил размерът на една санкция,
наложена от ЕС. Съгласно данните за продадените на пазара
български твърди горива, при средна цена от 282 лв/т без ДДС,
понастоящем се генерира условен брутен приход от над 39 000
000.00 лева, от които българската икономика ще бъде лишена и
тези средства ще подхранят чужди икономики.
Наредбата няма да доведе до практически резултати по
отношение чистотата на въздуха. Самият Формуляр за частична
предварителна оценка на въздействието сочи: „Относително
малките стойности на намалението на емисиите не бива да
подвеждат, защото в случая става дума за емисии в жилищните
зони на населените места, където вредните вещества имат
непосредствено въздействие както върху човешкото здраве,
така и върху данните от измерванията;“ (стр.11), с което
потвърждава,
от
една
страна
обстоятелството,
че
предвижданите
намаления
на
вредните
емисии
са
пренебрежимо малки, а от друга страна - че измерванията не са
правени на територията на цялата страна, при което да дават
коректни данни за замърсяване, а в невралгични пунктове,
където множество фактори водят до прекомерно замърсяване.
Формулярът сочи, че по данни от Агенция „Митници“ годишно
се консумират 139 099 т. български въглища и брикети за
отопление на населението. За сравнение един голям блок на
ТЕЦ „Марица изток 2” при максимално натоварване, за 7000
часа, (а не 8760 часа, колкото е една година) гори 2 650 000 тона
въглища, което е 19 пъти повече от ползваните местни твърди
горива за битово отопление, при което отделяните от тях
емисии са пренебрежимо малко на фона на цялото потребявано
количество въглища в страната.
Според цитираните изследвания емисиите, отделяни за година
от въглищата и брикетите за населението, преди прилагане на
наредбата са:
- Емисии на серен диоксид - 6322.1 t/y;
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- Емисии на ФПЧ10 - 386.9 t/y;
- Емисии на ФПЧ2,5 - 91.7 t/y.
Разделени на 111 000 кв. км. и на 100 дни отоплителен сезон,
тези емисии на ден за квадратен километър са следните:
- Емисии на серен диоксид - 0.569 kg/кв.км.;
- Емисии на ФПЧ10 - 0.0348 kg/кв.км.;
- Емисии на ФПЧ2,5 - 0.0083 kg/кв.км.;
Излишен е коментарът, как е възможно общо 0.00431 μg/m3
прахови частици на ден и то само през отоплителния сезон
да е причина за преждевременната смъртност на
населението в страната и да допринасят в цялата страна за
превишаване на дневната пределна стойност за ФПЧ, която
понастоящем е 50 μg/m3. Предвид горното, приложението на
Наредбата няма да доведе до отчитане на положително
екологично въздействие, тъй като изменението на
замърсяването от твърдите горива в страната като цяло е
пренебрежимо малко.
Проблемът всъщност е, че съществуват свръхзамърсени зони и
в този ред на мисли, усилията за подобряване качеството на
въздуха, респективно - акцентът на Наредбата следва да се
фокусира именно върху тези зони, а не върху качествата на
горивата, с които България разполага. Би било добре, ако
държавата разполагаше с по - качествени горива, в това число и
с течни, но реалностите са такива, че страната разполага с
лигнитни въглища с определени качествени показатели, които е
невъзможно да бъдат променени.
Една национално отговорна политика предполага да се намерят
начини за подкрепа на българския продукт, като по този начин
се защитават както производителите на въглища и брикети, така
и търговците и потребителите на същите, а не с лека ръка да се
въвежда забрана за ползване на родния ресурс. Така например,
въпреки оказвания огромен натиск, Полша не се отказва от
националните си интереси и не загърбва въглищната
енергетика. Вместо да се запазят работни места на работещи
хора, които създават национален продукт и приходи за фиска,
ще бъдат назначени нови държавни служители, които ще бъдат
реално на държавна издръжка и в тежест на бюджета.
Вместо да се закриват сектори от националната икономика, със
сигурност може да се намерят регулаторни механизми, които да
ограничат замърсяването в критичните зони (където въглищата
и брикетите надали са проблем) на градовете.
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Не се
10.
Варианти за решение:
Считаме, че може да се намери просто и работещо решение на приема
проблема, при което няма да бъдат засегнати интересите на
българските производители и търговци и на икономиката като
цяло. Това решение може да представлява един от посочените
по - долу варианти или комбинация от същите:
10.1 Предвид качествените показатели на местните
лигнитни въглища, добивани от най - големия български
производител, Мини „Марица Изток“ ЕАД и използвани и
за производството на единствените български въглищни
брикети, предлагаме показателите в Приложение №2 към
чл.7, т.2 от Наредбата „Брикети от въглища“ да бъдат
коригирани по следния начин:
- съдържание на сяра (на работна маса), максимум - 5.5%;
- съдържание на пепел (на работна маса), максимум 31.5%;
- обща влага (на работна маса), максимум- 20.0%.
10.2 След като с текста на Наредбата се въвежда регистър Не се
на търговците на въглища и брикети, може да бъде приема
забранено на същите тези търговци да продават горива с
качествени показатели, по - лоши от заложените в
наредбата, в предварително определени критични зони с
повишено замърсяване, както и в периметър, примерно, на
10 (десет) километра от тези критични зони, като на
останалата територия на страната, където не е установено
замърсяване, да са допустими търговията и ползването на
българските твърди горива - брикети и въглища, с
присъщите им качествени показатели.
В повече от 95% от случаите търговците доставят горивата на
място при клиента, при което този подход е адекватен и би бил
напълно работещ. Задължението да се попълва пътен лист с
точния маршрут на колите прави контролът много по - лесен,
отколкото изследването на всяка една съмнителна проба от
въглища или брикети.
Тъй като под контрол ще останат само горивата, които се
доставят в критичните зони, до голяма степен ще отпадне
необходимостта от оборудването на десетки лаборатории,
акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по
акредитация”, които да извършват контрол за качеството на
горивата.
Поради обстоятелството, че задължението за етикетиране на

Нормите за съдържание на показателите за качество за брикети
от въглища се променят както следва:
- Съдържание на обща сяра – 1.3%;
- Съдържание на пепел – 15%,
с посочените по-горе аргументи.

Въвеждането на продажба на горива, които отговарят на
изискванията на наредбата само в райони с наднормено
замърсяване е неприложимо. Напротив това ще усложни и ще
оскъпи контрола и не може да се гарантира по никакъв начин,
че потребителите в тези райони няма да изгарят горива,
закупени от зоните, където ще е разрешена продажбата на
въглища с по-некачествени показатели.
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„Перфект
Трейдинг“ ООД
Получено по ел.
поща на
21.08.2019г.

горивата ще остане, върху етикетите ще бъдат отразяват
реалните качествени показатели на горивата, което ще опрости
изцяло контрола.
11. Относно изискванията за пакетиране на твърдите Не се
приема
горива:
Поради съществуващата практика горивата да се закупуват
освен от физически лица, също така и от фирми, държавни,
общински и обществени органи и организации, предлагаме
освен предвидената разфасовка от 25kg. да бъде предвидена
възможността въглищата и брикетите да могат да бъдат
пакетирани и в разфасовки по 50kg. и в биг-бегове от по
250kg., 500kg. и 1000kg.
Надяваме се, че изложените по - горе аргументи и съоръжения
ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант
на Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива,
използвани за битово отопление и че предложеният от нас
вариант за решаване на проблема със замърсяване на въздуха в
някои критични зони на страната ще бъде възприет и приложен
на практика в Наредбата.
Във връзка публикуван на сайта на Министерството на
околната среда и водите Проект на Наредба за изискванията за
качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление, моля да отбележите по-долу нашето становище.
„Перфект Трейдинг" ООД е надлежно регистрирано
юридическо лице, чиято основна дейност е търговия с вносни
въглища за бита. Дружеството работи както с въглища собствен
внос, така и с въглища, внесени от колеги и партньори на
фирмата, които също работят на пазара за въглища за бита.
Предвид дългогодишният ни опит в бранша бихме искали да
отбележим, че по наше мнение така структурирана, Наредбата
за качеството на твърдите горива не кореспондира със
спецификите по вноса, преработката и реализацията на
вносните въглища за бита.
Както е известно, въглищата се внасят в насипно състояние,
транспортирани от морски или речни съдове до българските
морски и речни пристанища.
Обичайно речните партии са с немалък тонаж - около 1500 2500 тона всяка, а морските партии са с тонаж 5 000 - 10 000
тона всяка. При разтоварването им има кратък гратисен период,
в който въглищата трябва да бъдат изнесени от пристанището.
Товарят се на покрит автомобилен транспорт, предназначен за

Пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg.
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насипен товар и се извозват към собствените бази на вносителя
за допълнителна обработка - пресяване и сортиране на различни
фракции, опаковане и складиране преди последваща продажба.
Често при разтоварване се извършва и директна продажба на
други юридически лица, които също транспортират въглищата
за допълнителна обработка към своите складови и търговски
бази.
Проекта Наредба за изискванията за качеството на твърдите
горива, използвани за битово отопление, организирана във
формата и съдържанието, публикувани на сайта на
Министерството на околната среда и водите, на практика
забранява извозването на нововнесените въглища към
складовите и търговски площи на вносителя и други
юридически лица в насипно състояние, както и забранява
продажбата на въглища между юридически лица, всяко от тях
надлежно регистрирано по Закона за акцизите и данъчните
складове, като всяко от тях в крайна сметка ще продава
въглища на населението, но в опаковки с различен търговски
бранд (цвят, фирмено лого и оформление и др.).
Нашата практика показва, че практически е невъзможно да се
пакетират въглища още при получаването им от речен или
морски кораб на речно или морско пристанище. Първо, защото
въглищата имат нужда от допълнителна обработка, второ на
разтоварните кейове по българските пристанища няма
съответната автоматизирана техника за обработка, пакетаж и
складиране, и не на последно място по значимост
съпътстващите разходи ще повишат значително крайната цена
до нива, които не кореспондират с пазарните стойности на тази
стока в целия Европейски съюз.
Все пак от този вид твърдо гориво се нуждаят предимно найбедните слоеве на населението, чиито покупателни
възможности са крайно ограничени.
Ние не сме съгласни с частта на наредбата, която забранява
разпространението на въглища от внос в насипно състояние в
покрити автомобили, както и търговските сделки между
юридически лица, регистрирани по Закона за акцизите и
данъчните складове на въглища в насипно състояние в покрити
автомобили.
За целта ние искаме да направим следните предложения:
1. В раздел „Допълнителна Разпоредба“ молим да бъде Не се
въведено понятието „преработка на въглища“ с тълкувание приема

Изискванията на наредбата не забраняват извозването в
насипно състояние на нововнесените въглища към складовите
и търговски площи на вносителя. Изискването за пакетиране се
отнася за:
Чл. 6. Лицата, които разпространяват твърди горива в местата
по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с твърди
горива, които съответстват на изискванията за качество,
пакетиране и етикетиране, придружени са с декларация за
съответствие на всяка партида и са с наименования и
предназначение, определени в § 1, т. 1 - 3 от Допълнителната
разпоредба.
Изискванията на наредбата се отнасят за въглища и брикети от
въглища при тяхното пускане, предоставяне на пазара и
разпространение, които са предназначени само и единствено за
битово отопление.
Движението на въглищата в режим на отложено плащане на
акциз между юридически лица, надлежно регистрирани по
Закона за акцизите и данъчните складове не попада в обхвата
на ЗЧАВ и наредбата.
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„пресяване, сортиране, складиране, опаковане и етикиране на
въглищата“

2. В чл.4 ал.1 текстът да се допълни и да изглежда така:
Твърдите горива могат да бъдат предоставяни на пазара и/или
разпространявани, само ако са опаковани в запечатана
опаковка, с тегло от 25 kg, (до -1%), която не позволява тяхното
разсипване и промяна на качеството им, освен в случаите,
касаещи Чл. 2, ал.2, т.1 или когато се касае за сделка между
юридически лица, регистрирани по Закона за акцизите и
данъчните складове.
3. В чл.2 ал.2 т.4 текстът да не ограничава износ на вносни
въглища в насипно състояние.

„Ритъм-4-ТБ“
ООД
Получено по ел.
поща на
21.08.2019г.

Не се
приема

Не се
приема

4. Да не бъде ограничавано количеството на пакетажа до 25 Не се
приема
kg. /чувал.
Надяваме се, че становището ни ще бъде разгледано и обсъдено
и предложенията ни ще залегнат в окончателната Наредба за
изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление.
Оставаме на разположение за допълнителни разяснения,
дискусии и съдействие.
Фирма „Ритъм-4-ТБ“ ООД е дългогодишен вносител на въглища за битово отопление с лидерски позиции на българския
пазар на твърди горива. Внасяните от нас дългопламенни
въглища с руски произход напълно отговарят на условията за
качество на „твърдите горива“ в Проекта на „Наредба за
изискванията за качество на твърдите горива използвани за
битово отопление.“
Предлагаме на вниманието Ви няколко факта:
1. Средностатистически през последните години в България се
използват около 200- 300 хиляди тона едрокъсово гориво за
битово отопление. Ползватели на същото са хора със слаб
социално-икономически статус, основно в малките населени
места, поради липса на алтернативно евтино отопление.
2. Преди всеки отоплителен сезон фирмата ни закупува и

Това не са дейности, които могат да бъдат включени в
понятието „преработка на въглища“.
В
хипотезата
на предоставяне на
пазара
и/или
разпространяване за битово отопление следва да се прилагат
изискванията, като контролът ще се осъществява в обектите по
чл. 15.

Изискванията на Наредбата се отнасят само за въглища и
брикети от въглища, предназначени за битово отопление на
територията на страната.
Пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, с мотиви, посочени по-горе, но не е
ограничена възможността пакетираните чували да бъдат
предлагани на пазара и на стекове или палети по 100, 200, 500,
1000 kg.

Следва да се уточни, че транспортирането на въглища от един
пристанищен комплекс в друг не се вписва в хипотезата на
предоставяне и/или разпространение на твърди горива, в които
случаи се прилага изискването за опаковане и етикетиране.
Движението на въглищата в режим на отложено плащане на
акциз между юридически лица, надлежно регистрирани по
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складира във всички основни пристанищни комплекси в
страната около 100-150 хиляди тона сортови въглища за битово
отопление. Разполагаме със седем трошачно-сортировъчни
инсталации за пресяване на въглища находящи се във всички
наши основни обекти за съхранение; Огромна част от внасяните
въглища се пресяват преди продажбата им поради изискването
на клиентите за липса на ситна фракция във въглищата. В този
смисъл те се нуждаят от предварителна обработка преди
разпространение.
3. Много често се налага транспортирането на въглища от един
пристанищен комплекс в друг поради липса на свободни места
за съхранение или логистични проблеми свързани с доставките.
4. Изискването за транспортиране, съхранение и продажба
единствено на пакетирани въглища е практически неизпълнимо
в нашия случай поради липса на закрити складови площи с
капацитет за такива големи количества в основните
пристанищни комплекси.
5. В случай на сурова зима е невъзможна продажба само на
пакетирани въглища, тъй като експедираните количества са от 3
до 5 хиляди тона дневно. Тук е редно да се посочи, че
снабдяването на населението с въглища в такива екстремни
ситуации е безалтернативно поради слабата газификация в
малките населени места, свръхнатовареността на енергийната
система на страната и невъзможността за добив на друго евтино
гориво - например дърва за огрев.
6. Необходимо е в Наредбата да се включат и въглища с
различни фракции, освен заложения размер 25-60 мм следва
да се добавят 5-20 мм, 13-25 мм, 13-50 мм. Тези въглища не
се различават по физико-химичния си състав, а са
предназначени за изгаряне в различни горивни инсталации
изискващи специфичен размер.
7. Практика е обикновено при внос на въглища- основно по
море - стоката да бъде извеждана от съответното пристанище в
кратки срокове поради факта, че съответното корабно място се
използва непрекъснато за новопристигащи плавателни съдове.
Изискването за неразпространение на въглищата без
декларация за съответствие и неизвеждането им от
пристанището ще породи неминуема необходимост от
преместване на стоката в тил на територията на порта, ако
въобще е възможно. Това води до допълнителни разходи,
които ще се калкулират и ще повишат крайната цена.

Закона за акцизите и данъчните складове не попада в обхвата
на ЗЧАВ и наредбата.

Приема
се по
принцип

С проекта на наредба не се въвеждат изисквания за едрина на
въглищата.

Не се
приема

Изискването за съставяне на декларация за съответствие за
всяка партида е задължение на лицата, които пускат твърди
горива на пазара.
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8. Досегашна практика е всяка партида вносни въглища да
пристига със съответния сертификат за качество издаден от
международно сертифицирани лаборатории и сървейорски
организации (SGS, Incolab, Cotecna и др.), в които са описани
всички химико-физични показатели на въглищата, както и
ситовият им състав. В този смисъл процедурата по издаване
на декларация за съответствие следва да бъде съкратена до
минимални срокове.
9. Сравнително немалък процент от калибрираните въглища за
бита се използват за отопление на оранжерии и малки
предприятия, които не се нуждаят от пакетаж допълнително
оскъпяващ цената на ползваното гориво.

„Коал Трейд“
ООД
Получено по ел.
поща на
22.08.2019г.

Приема
се по
принцип

В проекта на наредба няма посочен срок за съставяне на
декларацията за съответствие.

Приема
се по
принци
п

Това е в хипотезата, в която въглищата се използват за
стопански нужди. Към тази въглища не се отнасят
изискванията на наредбата, включително пакетирането.
Инсталациите на малките предприятия се контролират чрез
законодателството, което определя норми за допустими
емисии на вредни вещества от такива инсталации, в случай, че
те попадат в обхвата му.
Въведеното с наредбата изискване за пакетиране, е за да се
осигури необходимия ефективен контрол на въвежданите с
наредбата показатели за качество по цялата верига – от
пускането на пазара за битово отопление до крайния
разпространител.

10. Смятаме, че пакетирането на въглищата за битово Не се
отопление би следвало да се извършва от търговците, които приема
извършват продажбите към крайните потребители, а
доставките до тях да бъдат в насипно състояние в покрити
камиони, каквато е европейската и световна практика.
В заключение бихме желали да отбележим, че въглищата за
бита са незначителен процент в сравнение с общото количество
въглища изгаряни в големите енергийни централи в страната. В
тях се съдържа минимален процент ситна фракция (0-5 мм), за
разлика от енергийните въглища, които по правило са
прахообразни, която да запрашава населените места, а
пепелното им съдържание след изгаряне 6-7% не може да
измени качеството на атмосферния въздух съществено, за
разлика от други изгаряни материали - гуми, пластмаса, текстил
и т.н.
Разчитаме на внимателен преглед на поставените от нас
въпроси и внасяне на необходимите поправки в Наредбата с
оглед незатрудняване на снабдяването на населението с евтино
екологично гориво и постигане на желания резултат.
„Коал трейд" ООД е фирма, чиято основна дейност е директен
внос на въглища с произход Русия и продажбата им в България.
На пазара сме от началото на 2014г. и предвид опит ни в
бранша бихме искали да отбележим, че така структурирана,
Наредбата за качеството на твърдите горива не кореспондира
със спецификите по вноса, преработката и реализацията на

Следва да се уточни, че транспортирането на въглища от един
пристанищен комплекс в друг не се вписва в хипотезата на
предоставяне и/или разпространение на твърди горива, в които
случаи се прилага изискването за опаковане и етикетиране.
Движението на въглищата в режим на отложено плащане на
акциз между юридически лица, надлежно регистрирани по
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вносните въглища за бита.
Въглищата, които внасяме са само и единствено в насипно
състояние, транспортирани с морски или речни съдове до
българските морски и речни пристанища. Обичайно речните
партии са с тонаж около 1000 - 2000 тона всяка, а морските
партии са с тонаж 3 000 - 5 000 тона всяка. При разтоварването
им има кратък гратисен период, в който въглищата трябва да
бъдат изнесени от пристанището поради факта, че корабното
място се използва непрекъснато за новопристигащи плавателни
съдове. Товарят се на автомобилен транспорт, предназначен за
насипен товар и се извозват към бази на търговските ни
партньори за допълнителна обработка - пресяване и сортиране
на различни фракции, опаковане и складиране преди
последваща продажба.
Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива,
използвани за битово отопление, организирана във формата и
съдържанието, публикувани на сайта на Министерството на
околната среда и водите, на практика забранява извозването на
нововнесените въглища към складовите и търговски площи на
вносителя и други юридически лица в насипно състояние, както
и забранява продажбата на въглища между юридически лица,
всяко от тях надлежно регистрирано по Закона за акцизите и
данъчните складове, като всяко от тях в крайна сметка ще
продава въглища на населението, но в опаковки с различен
търговски бранд (цвят, фирмено лого и оформление и др.).
Ние считаме, че пакетирането на въглищата за битово
отопление би следвало да се извършва от търговците - т. нар.
дистрибутори, които извършват продажбите към крайните
потребители, а доставките до тях да бъдат в насипно състояние
в покрити камиони, каквато е европейската и световна
практика.
Нашата практика показва, че е невъзможно да се пакетират
въглища още при получаването им от речен или морски кораб
на речно или морско пристанище. Първо, защото въглищата
имат нужда от допълнителна обработка, второ на разтоварните
кейове по българските пристанища няма съответната
автоматизирана техника за обработка, пакетаж и складиране, и
не на последно място по значимост съпътстващите разходи със
сигурност ще повишат значително крайната цена до нива, които
не кореспондират с пазарните стойности на тази стока в целия
Европейски съюз.

Закона за акцизите и данъчните складове не попада в обхвата
на ЗЧАВ и наредбата.

Изискванията на наредбата не забраняват извозването в
насипно състояние на нововнесените въглища към складовите
и търговски площи на вносителя. Изискването за пакетиране се
отнася за:
Чл. 6. Лицата, които разпространяват твърди горива в местата
по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с твърди
горива, които съответстват на изискванията за качество,
пакетиране и етикетиране, придружени са с декларация за
съответствие на всяка партида и са с наименования и
предназначение, определени в § 1, т. 1 - 3 от Допълнителната
разпоредба.
Изискванията на наредбата се отнасят за въглища и брикети от
въглища при тяхното пускане, предоставяне на пазара и
разпространение, които са предназначени само и единствено за
битово отопление.
Движението на въглищата в режим на отложено плащане на
акциз между юридически лица, надлежно регистрирани по
Закона за акцизите и данъчните складове не попада в обхвата
на ЗЧАВ и наредбата.
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Ние не сме съгласни с частта на наредбата, която забранява
разпространението на въглища от внос в насипно състояние в
покрити автомобили, както и търговските сделки между
юридически лица, регистрирани по Закона за акцизите и
данъчните складове на въглища в насипно състояние в покрити
автомобили. В допълнение условието за продажба на
единствено пакетирани въглища ще породи следният казус.
Количеството въглища, необходими на населението, за целият
отоплителен сезон, технически не може да бъде изцяло
предварително подготвено/пакетирано/ за продажба. В случаите
на „тежка зима“ е възможно машините за пакетиране на
въглища и персоналът, който оперира с тях да не са в състояние
да работят/пакетират. При по-сурови зимни условия
интензитета на потребление и търсене на въглища нараства.
Ако пазарът е регулиран в рамката да се продават само
пакетирани въглища, то може да възникне дефицит, който да
доведе до кризисна ситуация, въпреки това, че в наличност има
стока, но нейното състояние е само насипно.
За целта ние искаме да направим следните предложения:
1. В раздел „Допълнителна Разпоредба" молим да бъде
въведено понятието „преработка на въглища“ с тълкувание
„пресяване, сортиране, складиране, опаковане и етикиране
на въглищата“

Това не са дейности, които могат да бъдат включени в
понятието „преработка на въглища“.
Не се
2. В чл. 4 ал. 1 текстът да се допълни и да изглежда така:
Твърдите горива могат да бъдат предоставяни на пазара приема
и/или разпространявани, само ако са опаковани в
запечатана опаковка, с тегло от 25 kg, (до -1%), която не
позволява тяхното разсипване и промяна на качеството им,
освен в случаите, касаещи чл.2, ал.2, т.1 или когато се касае
за сделка между юридически лица, регистрирани по Закона
за акцизите и данъчните складове.

В
хипотезата
на предоставяне на
пазара
и/или
разпространяване за битово отопление следва да се прилагат
изискванията, като контролът ще се осъществява в обектите по
чл.15.
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3. В чл.2 ал.2 т.4 текстът да не ограничава износ на вносни Не се
приема
въглища в насипно състояние.
„Транском“
ООД
Получено по ел.
поща на
22.08.2019г.

Изискванията на Наредбата се отнасят само за въглища и
брикети от въглища предназначени за битово отопление на
територията на страната.

Фирма „Транском“ ООД е надлежно регистрирано юридическо
лице, чиято основна дейност е търговия с вносни въглища за
населението и индустриални единици. Дружеството работи
както с въглища собствен внос, така и с въглища, внесени от
колеги и партньори на фирмата, които също работят на пазара
за въглища за бита.
Предвид дългогодишният ни опит в бранша бихме искали да
отбележим, че по наше мнение така структурирана, Наредбата
за качеството на твърдите горива не кореспондира със
спецификите по вноса, преработката и реализацията на
вносните въглища за бита.
Както е известно, въглищата се внасят в насипно състояние,
транспортирани от морски или речни съдове до българските
морски и речни пристанища.
Обичайно речните партии са с тонаж около 1000 - 2000 тона
всяка, а морските партии са с тонаж 3 000 - 10 000 тона всяка.
При разтоварването им има кратък гратисен период, в който
въглищата трябва да бъдат изнесени от пристанището поради
факта, че корабното място се използва непрекъснато за
новопристигащи плавателни съдове. Товарят се на автомобилен
транспорт, предназначен за насипен товар и се извозват към
собствените бази на вносителя за допълнителна обработка пресяване и сортиране на различни фракции, опаковане и
складиране преди последваща продажба. Често при
разтоварване се извършва и директна продажба на други
юридически лица, които също транспортират въглищата за
допълнителна обработка към своите складови и търговски бази.
Практиката досега е всяка партида вносни въглища да пристига
със съответния сертификат за качество издаден от
международна сертифицирана лаборатория и сървейорски
организации, в които са описани всички химико-физични
показатели на въглищата, както и ситовия им състав. В този
смисъл процедурата по издаване на декларация за съответствие
следва да бъде съкратена до минимални срокове.
Ние вярваме, че пакетирането на въглищата за битово
отопление би следвало да се извършва от търговците които
извършват продажбите към крайните потребители, а доставките
до тях да бъдат в насипно състояние в покрити камиони,
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каквато е европейската и световна практика.
Но Наредбата за изискванията за качеството на твърдите
горива, използвани за битово отопление, организирана във
формата и съдържанието, публикувани на сайта на
Министерството на околната среда и водите, на практика
забранява извозването на нововнесените въглища към
складовите и търговски площи на вносителя и други
юридически лица в насипно състояние, както и забранява
продажбата на въглища между юридически лица, всяко от тях
надлежно регистрирано по Закона за акцизите и данъчните
складове, като всяко от тях в крайна сметка ще продава
въглища на населението, но в опаковки с различен търговски
бранд /цвят, фирмено лого и оформление и др./.
Нашата практика показва, че практически е невъзможно да се
пакетират въглища още при получаването им от речен или
морски кораб на речно или морско пристанище. Първо, защото
въглищата имат нужда от допълнителна обработка, второ на
разтоварните кейове по българските пристанища няма
съответната автоматизирана техника за обработка, пакетаж и
складиране, и не на последно място по значимост
съпътстващите разходи със сигурност ще повишат значително
крайната цена до нива, които не кореспондират с пазарните
стойности на тази стока в целия Европейски съюз.
Важно е да се отбележи, че пакетирането на въглища е свързано
с допълнителни разходи за труд и механизация, което
неминуемо ще доведе до повишаване на цената на този вид
стока.
Предвид
посоченото
във
„Формуляра
за
частична
предварителна оценка на въздействието“ (приложение 1 към
член 16), че този начин на „битово отопление идва от масовото
използване на твърди горива, които поради социалноикономическият статус на голяма част от населението се явяват
най- евтин източник на енергия“, а по данни от изследване на
Евростат (SILC) за доходите и условия на живот, „40,1 % от
населението у нас е изложено на риск от бедност и социално
изключване“ се налага изводът, че голяма част от българското
население ще бъде най-пряко засегнато от тази разпоредба.
Ние не сме съгласни с частта на наредбата, която забранява
разпространението на въглища от внос в насипно състояние
в покрити автомобили, както и търговските сделки между
юридически лица, регистрирани по Закона за акцизите и

Изискванията на наредбата не забраняват извозването в
насипно състояние на нововнесените въглища към складовите
и търговски площи на вносителя. Изискването за пакетиране се
отнася за:
Чл. 6. Лицата, които разпространяват твърди горива в местата
по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с твърди
горива, които съответстват на изискванията за качество,
пакетиране и етикетиране, придружени са с декларация за
съответствие на всяка партида и са с наименования и
предназначение, определени в § 1, т. 1 - 3 от Допълнителната
разпоредба.
Изискванията на наредбата се отнасят за въглища и брикети от
въглища при тяхното пускане, предоставяне на пазара и
разпространение, които са предназначени само и единствено за
битово отопление.
Движението на въглищата в режим на отложено плащане на
акциз между юридически лица, надлежно регистрирани по
Закона за акцизите и данъчните складове не попада в обхвата
на ЗЧАВ и наредбата.
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данъчните складове на въглища в насипно състояние в
покрити автомобили.
Не се
За целта ние искаме да направим следните предложения:
1. В раздел „Допълнителна Разпоредба“ молим да бъде приема
въведено понятието „преработка на въглища“ с тълкувание
„пресяване, сортиране, складиране, опаковане и етикиране
на въглищата“

Това не са дейности, които могат да бъдат включени в
понятието „преработка на въглища“.

Българска
минногеоложка
камара
Становище
№061/22.08.2019
г. получено по
електронна поща
на 22.08.2019г.

2. В чл. 4 ал. 1 текстът да се допълни и да изглежда така:
Твърдите горива могат да бъдат предоставяни на пазара
и/или разпространявани, само ако са опаковани в
запечатана опаковка, с тегло от 25 kg, (до -1%), която не
позволява тяхното разсипване и промяна на качеството им,
освен в случаите, касаещи чл. 2, ал.2, т.1 или когато се касае
за сделка между юридически лица, регистрирани по Закона
за акцизите и данъчните складове.
3. В чл.2 ал.2 т.4 текстът да не ограничава износ на вносни
въглища в насипно състояние.
Разчитаме, на внимателен преглед на поставените от нас
въпроси и внасяне на необходимите поправки в Наредбата с
оглед незатрудняване на снабдяването на населението с евтино
екологично гориво и постигане на желания резултат.
На страницата на МОСВ за обществено обсъждане e
публикуван за обсъждане „Наредба за качеството на твърдите
горива използвани за битово отопление“ („Наредбата“), ведно с
Ваш доклад до Министерски съвет, с който мотивирано
предлагате приемането на наредбата, Становище на Дирекция
модернизация за администрацията и коригирана частична
оценка на въздействието.
Наредбата пряко засяга минно-добивната индустрия и
изпълнявайте една от основните цели на БМГК, а именно
подобряване на законодателството, което засяга и регламентира
бранша, молим да съобразите следното становище по обявената
за обсъждане наредба:

Не се
приема

Пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg.

Не се
приема

Изискванията на Наредбата се отнасят само за въглища и
брикети от въглища предназначени за битово отопление на
територията на страната.

Виж аргументите по-горе.
Нормите за съдържание на показателите за качество за
въглищата и брикетите от въглища се променят както следва:
Съдържание на обща сяра – 1.3%;
Съдържание на пепел – 15%.
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Наредбата пряко засяга концесиите за добив на твърди горива
на територията на Република България. Според Концесионният
регистър воден от Министерство на Енергетиката, на
територията на страната ни има предоставени 17 концесии за
добив на твърди горива, в т.ч. и „Мини Марица-Изток“ ЕАД,
дружество чиито добив е основно за производство на
електроенергия. Видно от Вашия доклад до МС, приемането на
Наредбата се аргументира с приетата на 05.06.2019г.,
Национална програма за качество на атмосферния въздух, както
и Решение на Съда на ЕС по дело С-488/15 касаещи неспазване
на нормите на ФПЧ10. Според МОСВ една от приложимите
мерки е въвеждането на изисквания за качеството на твърдите
горива използвани за населението за битово отопление.
Нормите и условията съдържащи се в Наредбата са от доклад на
Световната банка за оказване на консултантска подкрепа на
МОСВ,
който
доклад
не
е
задължителен
за
прилагане/транспониране в Националното законодателство.
Предвид на това Наредбата може да бъде променена и това
няма да има последици за неизпълнение на задължителен акт на
орган на ЕС.
Наредбата не е съобразена с вида, качествата и приложимостта
на подземните богатства установени на територията на
Република България, което практически за нас означава, че с
българските природни богатства, няма да могат да се
произвеждат отговарящи на стандартите твърди горива.
Към момента концесионерите и доставчици на твърди горива за
битово отопление спазват БДС 10243-91, чийто условия
обуславят и предложенията ни.
Към настоящият момент в нормативната уредба на Република
България
няма
въведени
законодателни
изисквания,
регламентиращи качеството на твърдите горива, в т.ч. и на
въглищата, използвани за битово отопление. На европейско
ниво, изключение правят Полша и Ирландия, при които обаче
добиваните въглища се различават по качествени показатели от
тези добивани на територията на нашата държава.
Заложените в наредбата норми и показатели, практически
правят българските въглища неприложими за битово отопление.
Последицата за бранша ще се изрази в загуба на пазар,
намаляване на производството, съкращаване на работна ръка,
намаляване размера на концесионното възнаграждение, което
всеки концесионер заплаща, за правото да добива подземно
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Екологично
сдружение „За
Земята“ и
„Грийнпийс“ –
България

богатство.
Молим Ви да обсъдите предложение за изменение на
допустимите съдържания на сяра, пепел и влага съдържащи
е Приложение №1 към чл.7 от Проекта на Наредбата, които
да са съобразени с качествените показатели на българските
въглища, като например:
- Съдържание на сяра - макс. 2,5%;
- Съдържание на пепел - макс. 25%;
- Работна влага - макс. до 55%
В Приложение №1 към Наредбата, е посочено съдържание на
пепел от 12,0 % но тази стойност не може да се постигне.
Практиката е показала, че пепелното съдържание във
въглищата, продавани до сега на населението е в порядъка от 18
до 25%. Само за информация за първото полугодието на 2019
година средната стойност на пепелта е 20,45 %, а за 2018 година
тази стойност е била 19,92 %.
Освен промяна на пределно допустимите съдържания на пепел
и сяра във въглищата, Наредбата въвежда пакетиране и
етикетиране на продукцията. От една страна това са инвестиции
за добивните предприятия изразяващи се в закупуване на нови
машини и технологични системи за обработка, а от друга и
оскъпяване на крайния продукт за населението.
Според чл.4, ал.1 от Наредбата: „Твърдите горива могат да
бъдат предоставяни на пазара и/или разпространявани, само ако
са опаковани в запечатана опаковка, с тегло от 25 kg, (до -1%),
която не позволява тяхното разсипване и промяна на качеството
им.“
Според нас предлаганата опаковка за крайния клиент не следва Не се
да бъде ограничавана до 25 kg., тъй като това е изключително приема
ограничаващо условие. Може да остане изискването за 25 kg.
опаковка, но тя да бъде минималната предлагана на клиента
разфасовка и да се добави максимална такава, която не
позволява разсипване и промяна на качествените показатели на
продукцията.
В случай на нужда от допълнителни уточнения и обсъждане на
гореизложените предложения, оставаме на разположение.
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”).

Пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg.
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Получено чрез
Портала за
обществени
консултации на
22.08.2019г.

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 поголямо 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
ДАМТН 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
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

Не се
приема

По отношение на изискването за пакетиране в чували по 25 kg
– пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg.

Приема
се

Приема Извършването на последваща оценка на въздействието е
се по
нормативно изискване, регламентирано в Закона за
принцип нормативните актове.
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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.
Във връзка с предоставената ни възможност и след допитване
до членовете си, Българска търговско промишлена палата
изразява следното становище:
БТПП напълно подкрепя идеята за създаване на наредба, която
да ограничи емисиите на прахови частици в атмосферата, да
подобри качеството на въздуха като се създаде механизъм за
регулиране на пазара и да се забрани разпространението на
нерегламентирани горива.
Въпреки това въвеждането на нормативните изисквания трябва
да е съобразено с пазарните принципи, а не да създава крайни
ограничения, както за производителите и разпространителите
на горива, така и за крайните потребители.
БТПП не е съгласна с предложената формулировка на чл. 4, ал.
1 от Проекта на Наредба за изискванията за качеството на
твърдите горива, използвани за битово отопление, тъй като
същия ще ограничи възможностите за разпространение в бигбег или торби от 10 kg., ще повиши значително цената на
продукта и ще ощети крайните потребители като ограничи
пазарните им възможности. В България средната стойност на
потребление на въглища е около 500 милиона килограма на
година, което ще направи процеса по опаковането им
изключително сложен и ще доведе до производство на голямо
количество опаковъчни материали за еднократна употреба.
Предлагаме изменение на чл. 4, ал. 1 с въвеждането на Не се

По отношение на изискването за пакетиране в чували по 25 kg
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възможност за гранични стойности или изброяването на
различни по вид стойности на запечатаните опаковки (напр.
10, 15, 20 или 25 kg.) или за въвеждането на правила при
доставка в насипно състояние (като доставянето им в
закрити ремаркета, намокряне при процеса на разтоварване
и напълно почистване на площите след това).
БТПП не е съгласна с предложените стойности определени в
Приложение № 1 към чл.7, т.1 от проекта на наредба. Пазарния
дял на българските производители на кафяви и черни въглища е
60% от общия. Огромна част от фирмите няма да могат да
отговорят веднага на изискването на Наредбата, което ще
доведе и до ограничение в предлагането на пазара и крайните
потребители преди зимния сезон. Считаме че вместо
предложението за незабавно ограничаване на 12% за
съдържание на пепел и 1% за сяра, както е заложено в
Приложение № 1 на Наредбата, би било доста по-реализуемо
да се предвиди поетапно прилагане (например в рамките на
2-3 годишен период), в който съдържанието да достигне до
18%, съответно 1.8% за сяра.
За да може наредбата да постигне качествено и поставената цел
- намаляване на вредните емисии от битово отопление е
необходимо да се разпишат и стойностни прагове за намаляване
съдържанието на летливи вещества в горивата, които също
отделят голяма количество азот и азотни съединения във
въздуха.
Предлагаме съгласно експертните становища на нашите
членове да бъде въведено ограничение за летливи вещества
до 45%.
Оставаме и на разположение при необходимост и желание от
Ваша страна да предоставим допълнителни материали и да
участваме в работни консултации с наши експерти.
В отговор на Ваше писмо с изх. № 12-00-636/05.08.2019 г.,
предоставяме на Вашето внимание становището на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България /КРИБ/, съгласувано със заинтересованите членове на
КРИБ, относно проекта на Наредба за изискванията за
качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление:
Членовете на КРИБ, които развиват дейността си в добива на
въглища са направили сериозни инвестиции през последните
години в изграждането на инсталации за обогатяване на

приема

– пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg.

Не се
приема

Виж мотивите по-горе.
Нормите за съдържание на показателите за качество за
въглищата и брикетите от въглища се променят както следва:
Съдържание на обща сяра – 1.3%;
Съдържание на пепел – 15%.

Не се
приема

С наредбата се регламентират показателите, които да осигурят
намаляване на емисиите на проблемните в страната ни
показатели за качеството на атмосферния въздух. Основният
проблем на национално ниво е свързан с наднорменото
замърсяване с ФПЧ.
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изкопаните въглища и подобряване на качеството им, както за
отопление на населението, така и за промишлени цели.
В този смисъл, предложеният проект на Наредба за
изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление буди безпокойство по отношение на
заложените в него прекалено ниски показатели за качеството на
въглищата за отопление.
Считаме, че въвеждането на изискванията за качеството на
въглищата за отопление ще забрани продажбата им от
абсолютно всички български производители /концесионери/ на
твърди горива, тъй като Пиринският басейн, който е цитиран в
материалите за Частична предварителна оценка за
въздействието, е прекратил добив и производство още през
2006 г.
Стандартът БДС ISO 19579, който е цитиран в проекта за
Наредбата, е алтернативен метод за определяне на общото
съдържание на сяра в черни и антрацитни въглища, кафяви и
лигнитни въглища чрез високотемпературно изгаряне и
инфрачервена (IR) абсорбция, използвайки прибори, налични в
търговската мрежа. Определя се обаче само общата сяра.
Трябва да се има предвид, че съдържанието на общата сяра във
въглищата е сума от органична, пиритна, сулфатна и
елементарна. До 20% от общата сяра, която е сулфатна, не гори
и не се окислява, а остава в пепелта при изгарянето на
въглищата. Съдържанието на обща сяра в добиваните от някои
предприятия въглища е 1,17%, но горивата сяра всъщност е под
1%. Стандартът БДС ISO 19579 не отразява различните видове
сяра.
Прекият резултат от предложените рестриктивни мерки ще
намери отражение в намаляване на приходите на дружествата,
тъй като реализацията на тези въглища в местни
топлоелектроцентрали е практически невъзможна, поради
факта, че те са частна собственост и не изкупуват твърди горива
от други доставчици, освен от собствените си мини. В резултат
- ще трябва да се редуцира персоналът, пряко свързан с
дейността на мините.
Изразяваме несъгласие също и с въвеждането на изискване за Приема
едрината на въглищата от 25 до 60 mm. Според нас трябва да се се
отчете фактът, че през последните 4 години търсенето на частично
въглища с едрина от 6 до 20 mm се увеличи значително.
Причина за това е появяването на пазара на високоефективни

Приема се по отношение на съдържанието на обща сяра, като в
наредбата е заложена норма 1,3%.
По отношение на параметъра за едрина – с проекта на наредба
не се въвеждат изисквания за едрина на въглищата.
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автоматични котли за изгаряне на въглища по-дребни от 25 mm.
Тези котли елиминират процеса на ежедневното запалване на
въглищата и намаляват отделянето на ФПЧ, тъй като разполагат
със секция за отделяне на прахови частици.
Наясно сме, че е необходимо въвеждането на мерки на
национално ниво за подобряване качеството на атмосферния
въздух, намаляване на ФПЧ и серен диоксид, което може да се
постигне посредством използването на по-качествени твърди
горива, но също и с оглед запазването на работните места в
отрасъла за добив и производството на въглища, и намаляване
на отрицателния икономически ефект върху производителите,
предлагаме в Наредбата да се фиксира:
• едрината на въглищата за отопление за населението 6-60
mm;
• съдържанието на обща сяра на работно гориво до 1,30 %;
• съдържанието на пепел на работно гориво до 20,00 %.
В качеството ни на организация, която защитава интересите на Не се
гражданите и бизнеса в Перник и региона, изразяваме следното приема
становище по отношение на обявения проект на Наредбата за
изискванията за качеството на твърдите горива използвани за
битово отопление:
Видно от предложения текст на Наредбата не са взети предвид
важни факти и обстоятелства, игнорирането на които ще
рефлектират негативно върху българския бизнес и населението,
без да настъпи целения с Наредбата ефект.
Предвид обстоятелството, че Наредбата касае пряко добиваните
в страната български въглища и брикети, считаме за правилно
заинтересованите ведомства и компетентните институции да
проявят ангажираност и ясно да защитят националните ни
интереси, чрез стимулиране на родното производство.
Видно от изготвения и приложен към документацията, доклад
на Световната банка, същият няма задължителен характер,
а заложените стандарти имат препоръчителен характер. Ето
защо с оглед стимулиране развитието на българската
икономика, търговския оборот и избягване оскъпяване на
отоплението за населението, няма причина в проекта на
Наредбата да бъдат променени показателите на въглищата така,
че едновременно да бъдат защитени както националните ни
интереси, така и да изпълним програмата от мерки за по-чист
въздух за Европа.
В тази връзка съвсем неправилно е автоматичното прилагане на

Приемаме че 15% съдържание на пепел (вместо 12%) е
компромисен вариант за намаляване на отрицателния
икономически ефект върху местните производители на
въглища. Ниво над 15% пепел няма да осигури постигането на
необходимия ефект от прилагането на наредбата и
минимизиране на ефекта върху качеството на атмосферния
въздух.
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показателите на Полските антрацитни въглища без да се вземат
предвид характерните показатели за добиваните в страната ни
кафяви и лигнитни въглища. С въвеждането на заложените
показатели ще бъде ограничена продажбата на достъпните за
населението местни горива, което чувствително ще засегне
множество малки и средни производители, превозвачи и
търговци на горива. Това ограничение ще се отрази и на
заетостта в определени региони, хиляди работници ще останат
без работа и препитание.
Освен това в Наредбата има съществен пропуск изразяващ се в
липсата на уреден механизъм за контрол на това какво се гори в
печките - въглища, дърва, боклуци, парцали, пластмаси и др. С
Наредбата ще се осъществява единствено административен
контрол само върху производителите и търговците на горива,
но реално няма решение на важния въпрос за намаляване на
замърсяването на въздуха. Не е ясно от къде е изведен извода,
че отоплението на въглищата е основния замърсител на
атмосферния въздух. Нима изгорелите газове от автомобилите
не замърсяват, или други сектори като промишлеността и
строителството не допринасят за вредните емисии! В този
смисъл следва да си зададем въпроса защо се предприемат
мерки избирателно и само в определен сектор, а не се анализира
проблема в глобален мащаб?
За да бъде съставен един ефективен нормативен акт следва
да се вземат гледните точки, както на заинтересованите
институции, така и на бизнеса и крайния потребител,
поради което с оглед стимулиране местното производство и
защитавайки
националните
интереси,
предлагаме
показателите, които следва да бъдат заложени в Наредбата
за изискванията за качеството на твърдите горива,
използвани за битово отопление да бъдат следните:
За кафявите въглища:
- Влага - 20%
- Сяра - 2.5%
- Пепел - 25%
- Разфасовки до 1 тон;
За лигнитните въглища:
- Влага - 55%;
- Сяра - 2.5%;
- Пепел - 25%;
- Разфасовки до 1 тон;

Проектът на наредба касае въвеждане на изисквания за
качеството на въглищата и брикетите за битово отопление и
техния контрол. Следва да се има предвид, че
нерегламентираното изгаряне на отпадъци е забранено от
законодателството по опазване на околната среда (чл.29, ал.2
от Закона за управление на отпадъците).
По отношение на твърденията, че битовото отопление не е
секторът с основен принос към наднорменото замърсяване,
обръщаме внимание че съгласно общинските програми за
качество на въздуха, изгарянето на твърди горива (използване
не само на въглища, но и на дървесина) за битово отопление в
страната е основният източник на емисии на ФПЧ10 и ФПЧ2,5.
През 2017г., битовото отопление е източник на 57% от
емисиите на ФПЧ10 и 83% от емисиите на ФПЧ2,5, съгласно
разпределението на дела на емисиите на вредни вещества по
основни групи източници от Националния доклад за
състоянието и опазването на околната среда в Република
България.
Държим да отбележим, че разработването на този нормативен
документ е само една от мерките, които се предприемат на
национално ниво по отношение на сектор Битово отопление:
Министерството на земеделието, храните и горите прие
Наредба № 6 от 07.10.2019г. за изискванията и контрола върху
дървесината, която се използва за битово отопление,
обнародвана в Държавен вестник, бр.81 от 15.10.2019 г.;
Има осигурено финансиране за общините с нарушено
качество на атмосферния въздух по ОПОС 2014-2020г. за
изпълнение на инвестиционни мерки за подмяна на
отоплителни устройства на твърдо гориво.
По отношение на сектор Транспорт са предвидени
мерки в Националната програма за подобряване качеството на
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- Едрината на въглищата над 80 мм;
За брикети:
- Сяра - 5.5%;
- Пепел - 31.5%;
- Обща влага - 20%;
- Разфасовки - до 1 тон.
За да се създаде един разумен и добре работещ нормативен акт
е необходимо да се анализират множество факти и
обстоятелства и да се вземат предвид гледните точки освен на
ресорните министерства, така и на бизнеса и населението,
поради което Ви моля да вземете предвид гореизложеното.

атмосферния въздух 2018 – 2024г. в посока повишаване
качеството на годишните технически прегледи и контрол на
емисиите от моторните превозни средства.
По отношение на нормите за съдържание на показателите за
качество за въглищата и брикетите от въглища се променят
както следва:
Съдържание на обща сяра – 1.3%;
Съдържание на пепел – 15%.
Виж аргументите по-горе.
По отношение на параметъра за едрина – с проекта на наредба
не се въвеждат изисквания за едрина на въглищата.
По отношение на изискването за пакетиране в чували по 25 kg
– пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg.

Община
Гълъбово
Вх. № 26-00597/19.08.2019г.
на МОСВ

Във връзка с проекта на Наредбата за изискванията за качество Не се
го на твърдите горива, използвани за битово отопление и приема
нейното бъдещо негативно въздействие над Община Гълъбово:

Изложена е информация, която не съдържа конкретни
предложения по проекта на наредбата.

1.Община Гълъбово е район с дълготрайни проблеми с
качеството на атмосферния въздух, който не се дължи на
емисии от битово отопление. Проблем са целогодишните
превишения на серният диоксид (SO2) и фини прахови частици
(ФПЧ10) в атмосферата. В съответствие с чл.27 от ЗЧАВ и чл.30
на Наредба №7/03.05.1999г. за оценка и управление на КАВ,
територията на Община Гълъбово е включена в списъка на
районите за оценка и управление на КАВ, на територията на
Република България, като зона/териториална единица в която се
констатира замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови
частици (ФПЧ10). Данни за превишаване установените норми на
ФПЧ10 за територията на Община Гълъбово са регистрирани от
непрекъснати измервания в постоянно действащ пункт за
мониторинг на Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС). В тази връзка Община Гълъбово е
разработила и изпълнява Програма за намаляване на емисиите и
достигане на утвърдените норми за вредни вещества в
атмосферния въздух и План за действие.

Проблемът с използването на твърди горива с високо
съдържание на пепел и сяра има своето негативно въздействие
и принос към наднорменото замърсяване на атмосферния
въздух.
Община Гълъбово има разработена Актуализация на
програмата за управление на КАВ в община Гълъбово за
периода 2019-2023г. В тази програма е направен изводът, че:
„Въз основа на извършения моделен анализ на замърсяването
е констатирано следното: Независимо, че делът на групата
източници „Битовото отопление“ в формирането на общото
количество емисии на ФПЧ10 от трите групи източници е наймалък, то водеща роля във формирането на максималните СДК
на ФПЧ10 на територията на град Гълъбово е нейна.“ (стр.255)
При формирането на СГК на ФПЧ10 на територията на град
Гълъбово отново водеща роля има групата източници „Битово
отопление“, като двете групи източници „Битово отопление“ и
„Транспорт“ почти изравняват дяловото си участие –
съответно 48,8% към 45,7%.
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2. Град Гълъбово е единственото населено място в общината,
което има изградена топлоснабдителна мрежа. Консумацията на
твърди горива в града е минимална, тъй като всички училища,
детски градини, всички административни сгради и по-голямата
част от домакинствата през отоплителния период използват
парно, подавано от електрическата централа, единствено през
зимния сезон. Поради тази причина, от гледна точка на
консумацията на твърди горива в региона, негативното влияние
върху околната среда е минимално.

Направен е и изводът че Битовото отопление има водеща роля
и при формирането на максималните СЧК на серен диоксид
със значителен дял от 79, 1%. (също стр. 225 от Програмата
http://galabovo.org/sites/default/files/Programa_Galabovo%20%20%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%
D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf )

3. Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага
Община Гълъбово са лигнитните въглища, които са в основата
на въгледобива и електропроизводството. Те са част от
Източно-маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв.
км; около 2,6 милрд. тона, разположени в пласт с дебелина 30
м; представляващи 57% от въглищните запаси на България.
Териториите за добив на полезни изкопаеми заемат 17,6% от
общата площ на община Гълъбово. Добивната промишленост
(въгледобив)
и
електропроизводството,
преноса
на
електроенергия и енергоремонта са водещи икономически
отрасли и дейности в общината. От общо 9171 души заети в
икономиката на община Гълъбово 4348 души, или 47,4% от
общия им брой са в тази сфера.
„Брикел“ ЕАД е един от най-големите работодатели в
общината, и бъдещото въздействие на новия нормативен акт ще
рефлектира върху гражданите. Ако производителите не могат
да достигнат заложените качествени изисквания, те ще бъдат
принудени да прекратят дейността си, а с това и да освободят
хилядите работници, които ще останат без препитание.
4. Във следствие на гореизложените обстоятелства става ясно,
че ако се спре продажбата на нискокалорични въглища и
брикети от въглища, това ще засегне сериозно населението, ще
доведе до търсене и предлагане на не регламентиран добив.
Контролираното ползване на сегашните горива ще бъде
заменено с не контролирано, като по този начин също няма да
се предотврати замърсяване.
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Асен Михалков
Получено чрез
Портала за
обществени
консултации на
24.07.2019г.

Ironhorse
Получено чрез
Портала за
обществени
консултации на
09.08.2019г.

5. Надяваме се, че може да се намери решение на проблема,
при което няма да бъдат засегнати интересите на
производителите на твърди горива, и изложените по - горе
аргументи ще бъдат взети предвид при изготвяне на
окончателния вариант на Наредбата за изискванията за
качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление.
Непълна наредба
Приема
Уважаеми Дами и Господа,
се
Похвално е, че се борим с мръсния въздух, но не е добре с частично
недогледани подзаконови нормативни актове.
Задължително е да има отделени в раздел/глава
административно-наказателни разпоредби, защото само с
възбрана за продажба няма ефект, тя ще си продължава.
Относно задължителното пакетиране на въглища в чували по
25 kg. целта е завишаване на цените и нищо друго! Нима не
може на хората купили си насипни въглища с бордово
транспортно средство да им се издава бележка с данните за
сяра, влага и пепел?
Задължително в Наредбата трябва да се запише и преходен
период за стоварените въглища в складовете, защото ако са
престояли на открито и се напълнят в чували качеството им
няма да се повиши.
Приема
Предложение
се
Моля да обмислите да вмъкнете в наименованието на наредбата частично
„с произход от въглища“. Твърди горива може да има и с
растителен произход, които не са овъглени, като дърва за огрев,
пелети, брикети и прочие. Би било добре, след като в наредбата
се регулират изискванията за горива с произход от въглища, да
бъде включен произхода в наименованието, за бързо намиране
и ориентиране при търсене в интернет и/или в
правноинформационните системи.
Второ ... в чл.4, ал.1 приемате, че полезното тегло на продуктът
Не се
в опаковка да е 25 kg., без право на друг избор. Считам това за
приема
неоправдано и утежняващо. Дори за човек в разцвета на силите
си 25 kg. тежест е сериозно изпитание, особено ако трябва да се
пренесат количества от 1 тон и повече. Обикновено хората
купуват от 1 до 3 или 4 тона. Дайте свобода на търговците или
да опаковат по тяхно усмотрение. Все пак въглищата не са

Административно-наказателни разпоредби са разписани в
чл.34 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Допълнително е създаден и текстът в чл. 44 от Наредбата.

Въвеждане на изискване за задължителното пакетиране е за да
се гарантира ефективен контрол. Обръщаме внимание, че и
сега голяма част от въглищата, които се предлагат на
населението, са пакетирани, тоест, пакетирането не води до
осезаемо оскъпяване на продукта.
По отношение на предложението за преходен период в проекта
на наредбата има предвиден такъв в Заключителните
разпоредби.
По отношение на предложението за допълване на
наименованието на наредбата, в Допълнителната разпоредба
на нормативния документ е дадено определение за твърди
горива, използвани за битово отопление.

По отношение на изискването за пакетиране в чували по 25 kg
– пакетирането в чували по 25 kg не може да отпадне или да
бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg. Въвеждане на
това изискване за задължителното пакетиране е за да се
гарантира ефективен контрол.
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Получено чрез
Портала за
обществени
консултации на
12.08.2019г.

акцизна стока, а и да бяха нима алкохолът е точно в
еднолитрови бутилки и няма други разфасовки?! или цигари ...
със сигурност знам, че има опаковки от 10 и 20 къса цигари. В
мотивите няма коментар за избраното теглото на опакован
продукт от 25 kg., защото точно то е избрано, но считам, че е
излишно затормозяване на стокооборота.
МНЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦ
Не се
Некой съображения от търговец на твърди горива от северна приема
България.
1. Теглото от 25kg. на чувал е малко или много непосилно за
хората, които ползват твърдо гориво/въглища/, поради тяхното
ЕГН. По добрия вариант е 20kg.
2. Етикети в/у всеки чувал оскъпява и без това скъпите в-ща и
си е една чиста загуба на време. Вместо да се занимаваме с
пакитажа и продажбата на твърдо гориво ще ни се наложи да си
губим времето с несвойствени неща, само защото някой
бюрократ, който си няма понятие от проблемите на хората по
селата /основни потребители на твърдо гориво/ е решил, че е
много вещ по тези въпроси.
3. Доколкото разбирам изискванията за съдържание на сяра,
пепел и влажност във въглищата са неизпълними за наймасовите от тях-брикети и донбаски в-ща. Ако държавата е
решила да спре продажбата на тези в-ща защо просто не го
направи със закон, а се занимава с такива еквилибристики.
4. В-щата са акцизна стока. Ние търговците подлежим на
контрол от митниците. Защо трябва да се създават нови органи
за контрол. Може би за да се намери някаква работа/лека/ за
нашите хора.
5. В закона е записано, че ще се глобяват търговците на тв.
гориво, ако те не отговарят на изискванията за съдържание на
сяра, пепел и влажност, а не доставчиците, което просто казано
глупаво.
6.Държавата се опитва да намали замърсяването на въздуха през
зимата чрез забрани, глоби и др., а не предлага никаква
алтернатива за хората, които се топлят на твърдо гориво, тъй
като немогат да си позволят нещо друго /ток, газ, пелети,
централно парно/
Ако държавата е решила да си реши проблема с бедността в
българското село, може просто да изсели хората от там в
някакви концлагери и да ги отоплява на ток или въобще да не ги
отоплява, така ще си реши по бързо проблема по

Въвеждане на изискване за задължителното пакетиране е за да
се гарантира ефективен контрол.
Спазването на заложените в проекта на наредбата изисквания
за качество на въглищата и брикетите по отношение на
съдържанието на сяра и пепел ще предотврати употребата за
битово отопление на онези от тях, които са с по-високи
показатели. По този начин се цели намаление на емитираните в
атмосферния въздух количества ФПЧ и серен диоксид, което
ще допринесе за подобряване на качеството на атмосферния
въздух и защита здравето на населението от вредното
въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха. Това е
основната цел на разработения проект на наредба.
Въвежданите с наредбата изисквания и показатели за качество
не са обект на контрол в митническото законодателство,
поради което е определен друг контролен орган.
С наредбата се уреждат условията, редът и начинът на контрол
на качеството на твърдите горива при тяхното пускане,
предоставяне на пазара и тяхното разпространение,
включително в обектите за продажба на населението. В този
смисъл разпоредбите на наредбата се отнасят не само за
търговците.
С проекта на нормативния документ не се въвежда забрана за
използване на въглища и брикети от въглища, а изисквания
към техните качествени показатели.
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СТАЛИНСКИ/ има човек, има проблем, няма човек няма
проблем/.
ТЕЦ „Горна
Оряховица“
ЕАД,
Получено по
електронна поща
на 22.08.2019г.

Във връзка с предоставената възможност за изразяване на Не се
писмени становища относно Проект на Наредба за изискванията приема
за качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление, Ви информираме следното:
“ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в качеството си на
разпространител на твърди горива, предоставя въглища за
свободна продажба на клиенти попадащи в определението
„Твърди горива за битово отопление“.
Като дружество в обхвата на Наредбата, Ви представяме
предложения за корекции и допълнения:
1.Съгласно Проекта на наредбата: Чл. 4. (1) Твърдите горива
могат да бъдат предоставяни на пазара
и/или
разпространявани, само ако са опаковани в запечатана
опаковка, с тегло от 25 kg, (до -1%), която не позволява
тяхното разсипване и промяна на качеството им.
1.1.Голяма част от клиентите, закупуващи въглища желаят да ги
получат в насипно състояние, а не в опаковка. Задължителното
използване на опаковки ще повиши продажната цена и ще е
съпроводено с допълнителни разходи за клиентите свързани с
товарене и разтоварване.
Предлагаме да се предвиди възможност за продажба на
твърди горива за битово отопление в различни количества,
както и насипно, като се заложат допустими отклонения в
нетното количество (например, при опаковки до 25 кг ±2%,
при опаковки до 50 кг ±1,5%, при опаковки до 1000 кг ±1%),
придружени с декларация за съответствие (съдържаща №
на партида и № на протокол от изпитване) заедно с
документ удостоверяващ закупеното количество (фактура,
касова бележка, кантарна бележка) в който да фигурира №
на декларацията за съответствие.
1.2.
Въглищата са гориво със сравнително голяма едрина и
това води до трудности в дозиране с точност до -1% (при
опаковка от 25 кг, допустимото отклонение е -0,250 кг).
Възниква и въпросът, какво се случва ако от момента на
опаковането и съответно етикетирането на въглищата до
момента на продажбата им, настъпи отклонение от допустимото
(до -1%), като резултат от намаляването на общата влага в
следствие на естественото изсушаване на въглищата?

Пакетирането в чували по 25 kg (до-1%) не може да отпадне
или да бъде променено, но не е ограничена възможността
пакетираните чували да бъдат предлагани на пазара и на
стекове или палети по 100, 200, 500, 1000 kg. Въвеждане на
това изискване за задължителното пакетиране е за да се
гарантира ефективен контрол. Към момента също голяма част
от твърдите горива се предлагат на пазара пакетирани.
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Предлагаме промяна в допустимото отклонение на теглото
до: ± 2 %.
2.Съгласно Проекта на наредбата: Чл. 4. (2) Върху всяка
опаковка с твърди горива се отпечатва етикет на български
език, съдържащ най-малко информацията по приложение № 3.
2.1.Поради това, че в една партида въглища е възможно да има
разлики в стойностите на показателите за качество, би било
удачно в съдържанието на етикета на опаковката да бъдат
отразени не конкретните стойности от извършените изпитвания,
а максимално допустимите такива съгласно Наредбата.
Предлагаме в т.3. съдържание на сяра (%); т.4. съдържание
на пепел (%); т. 5. обща влага (%) от Приложение №3 към чл.4,
ал.2, да се вписват съответните максимално допустими
гранични стойности, както следва: т.3. съдържание на сяра
(<1 % ); т.4. съдържание на пепел ( < 12 % ); т. 5. обща влага
( < 20 % ).
2.2.Съгласно Проекта на наредбата: Приложение 3 към чл.4,
ал.2 в съдържанието на етикета на опаковката включва т.7 №
на партида и т.8 № и дата на издаване на декларацията за
съответствие.
Предлагаме да отпадне т.8 № и дата на издаване на
декларацията за съответствие, тъй като само от номера на
партидата по т.7 номер на партида ще може да се направи
връзка към съответната декларация, в която е цитиран
същият номер на партида. Това е важно за пакетировачите
от практическа гледна точка, тъй като повечето маркиращи
устройства за торби имат ограничение в броя символи,
които могат да се нанасят.
3.Съгласно Проекта на наредбата: Чл. 12. (1) Лицата, които
пускат твърди горива на пазара, са длъжни да предоставят
декларацията за съответствие или заверено копие от нея,
както и копие от протокола от изпитването на съответната
партида на лицата, които съхраняват, предоставят на пазара
и/или разпространяват твърди горива.
3.1.
Осигуряването на копие от протокола от изпитване ще е
свързано с изискването на писмено съгласие от изпитващата
лаборатория за предоставянето му на всяко от лицата, които
съхраняват, предоставят на пазара и/или разпространяват
твърди горива (съгласно изискванията за акредитация на ИА
БСА).
Предлагаме да отпадне изискването в чл. 12 за предоставяне

Не се
приема

Необходимо е да се посочат конкретните показатели за
партидата от извършените изпитвания, именно за да се
удостовери съответствието с изискванията посочени в
наредбата.

Не се
приема

Това е необходимо за да има проследимост при контрола на
твърдите горива в търговската мрежа.

Не се
приема

В протокола от изпитването са посочени показателите, които
са изследвани, докато в декларацията за съответствие не се
посочват никакви показатели, а само се декларира
съответствието.
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на копия от протоколите от изпитване, тъй като
информацията налична в протокола от анализа е налична в
декларацията за съответствие.
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