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Относно: Преразглеждане на референтния документ за прилагане на най-добрите 
налични техники (LCP BREF) за големи горивни инсталации 

Във връзка с чл. 75 Директива 2010/75 / ЕО, относно интегрираната превенция и 
контрол на замърсяването е създаден е специален комитет. Целта на този комитет е да обсъди 
нови нива за ограничаване на емисиите в отрасъла, за да отрази напредъка в технологиите. 
(Азотни оксиди, серен диоксид и живак) 

Приготвеният референтен документ се отнася до всички типове конвенционални 
електроцентрали и промишлени инсталации, използващи конвенционални горива като 
отпадъци от въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива. 

Референтният документ предвижда такива емисионни ограничения (до 98%), които 
електроцентралите в България практически не могат да изпълнят не само поради 
необходимата огромна инвестиция, но и поради вида въглища и технологията на топлинната 
енергия, базирана в България , 

Консолидираната национална позиция на Министерството на околната среда, 
работодателите и синдикатите в България е против предложените стъпки, които ще ограничат 
без алтернативна експлоатация на съществуващи предприятия с преки последици за над 10 
000 работи в енергетиката и въглищата и ще се отрази и на свързаните с него индустрии, 
металургия, химия и стъкларска промишленост. 

От позицията на Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища (Eurоcoal) 
става ясно, че референтният документ се основава на технологии, които не се предлагат в 
съществуващи инсталации, а само в тези, които са в процес на изграждане, и настояват 
настоящите нива да запазят и да се променя. 

На 28.04.2017 г. предстоящото заседание на Комитета по член 75 от Директива 2010/75 
/ ЕС относно емисиите от промишлеността. На тази среща представители на държавите-членки 
ще гласуват за решението за приемане на формулираните предложения. 

В това отношение от страна на България беше подготвена и съгласувана рамкова 
позиция, в която българските евродепутати ще гласуват против предложените нови мерки. 

Благодарим Ви за разбирането и очакваме вашата подкрепа. 

      

     от Българските индустриални федерации на КНСБ 
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