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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Прилагане и изпълнение на Регламентите на ЕС относно
F-газовете и ОРВ в България –
Фокус: хладилни и климатични инсталации

Хладилна инсталация на
супермаркет
Източник: „HEAT GmbH“

Обща информация
Като член на ЕС България е поела ангажимент да приложи
достиженията на правото на ЕС в националното законодателство. Това
се отнася също и за регламентите относно флуорсъдържащите
парникови газове (F-газове) и озоноразрушаващите вещества (ОРВ).
При прилагането на тези регламенти българското Министерство на
околната среда и водите, както и контролните и сертифициращи органи
са изправени пред предизвикателството да проследят хладилните
агенти, съдържащи F-газове и ОРВ, през целия им жизнен цикъл,
включително техния внос и износ. Освен това те имат нужда от
информация относно заместващи технологии, в които се използват
алтернативи на F-газовете и ОРВ.
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Подробности относно проекта
Главната цел на този проект бе да се подпомогнат съответните
български участници ефективно и ефикасно да прилагат и привеждат в
действие изискванията на ЕС. По време на два работни посещения с
учебна цел в Германия и на два семинара участниците имат
възможност да обменят опит и да разширят своите познания относно
възможностите за прилагането на алтернативни технологии в България.
Проведените симулирани инспекции, които освен всичко друго
подчертаха значението на проверките за течове, подобриха работата на
регионалните инспекции в България.
В резултат от проекта са разработени четири документа с насоки, които
съдържат практически препоръки в областта на безопасността,
контрола върху националната търговия, сертификацията и обучението.
Тяхната цел е да помогнат на България по-ефективно да прилага поспециално Регламент (ЕС) № 517/2014 (Регламентът относно Fгазовете). Необходимите стъпки включват приемането на национални
закони и усъвършенстването на процесите за сертифициране и
програмите за обучение и квалификация, както и на отчетната система
за мониторинг на емисиите.

Програма за консултативна помощ (AAP)
за защита на околната среда в страните
от Централна и Източна Европа, Кавказ и
Централна Азия и други граничещи с ЕС
страни – програма на Федералното
министерство за
околна среда, защита на природата,
безопасност в строителството и на
реакторите
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