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Източник: news.bnt.bg 
 

Заглавие: МОСВ: През зимата замърсяването на въздуха е по-голямо заради битовото отопление 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zamrsyavaneto-na-vzdukha-e-po-golyama-prez-zimata 

 
 

Текст: През зимата замърсяването на въздуха е доста по-голямо заради битовото отопление и 
транспорта, каза в студиото на "Още от деня" директорът на Дирекция "Опазване чистотата на 
въздуха" в Министерството на околната среда и водите Иван Ангелов. Той добави, че трябва 
постепенно да се върви в посока ограничаване на вредните емисии. 
Ангелов уточни и че чистотата на въздуха, който дишаме, зависи от мястото, в което живеем.  
Иван Ангелов, директор на Дирекция "Опазване чистотата на въздуха": Този в големите градове е 
замърсен от битовото отопление и транспорта. В по-малките градове основно замърсяването идва 
от битовото отопление през зимата. 
Най-мръсният град в България е Видин, това е повлияно от социално-икономическите фактори на 
региона, който е най-бедният в страната, там има превишаване на нормите дори през лятото, каза 
Ангелов.  
Той обясни, че основната тежест по отношение на отговорността за качеството на въздуха е върху 
кметовете на общините. 
Иван Ангелов, директор на Дирекция "Опазване чистотата на въздуха": Държавата просто няма как 
да следи за всяко едно място. Ролята на държавата е да даде законодателство и да следи 
спазването му и да даде мерки там, където не могат да се справят общините. 
Ангелов отбеляза, че все още не могат да се дадат точни данни за замърсяването на въздуха, 
понеже зимата не е свършила. 
Иван Ангелов, директор на Дирекция "Опазване чистотата на въздуха": Но не е възможно да се 
спрат автомобилите или хората да се откажат от начина си на отопление, обаче трябва да има 
преход в посока на това да се ограничават източниците на вредни емисии. На места се работи по 
този проблем. В Добрич, Девня и Пирдоп качеството на въздуха вече отговаря на изискванията. 
 

 
Източник: vestnikstroitel.bg 
 

Заглавие: ЕК предлага до 2030 г. да се депонират не повече от 10% от общия обем битов отпадък 
Парламентарната комисия по околна среда одобри внесените законодателни текстове за 
повече рециклиране и по-малко сметища 
 

Линк: http://vestnikstroitel.bg/news/148090_ek-predlaga-do-2030-g-da-se-deponirat-ne-poveche-ot-
10-ot-obschiya-obem-bitov-otpadk/ 
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Текст: Парламентарната комисия по околна среда гласува пакет от законодателни предложения на 
Европейската комисия (EК), които формулират амбициозни цели до 2030 г. за рециклиране и 
повторно използване на продукти. Четирите директиви са сред приоритетите в работата на ЕС за 
2017 г. Законодателният пакет, по който се произнесе комисията по околна среда, е насочен към 
ефективното управление на отпадъците и е първа стъпка към изграждането на „кръгова 
икономика“, в която по-голямата част от материалите и продуктите се рециклират и се използват 
отново и отново. Това би донесло ползи не само за здравето на хората и околната среда, но и за 
икономиката. Например, ако 95% от остарелите мобилни телефони се предават за вторична 
употреба, това би спестило над 1 млрд. евро годишно за разходи за суровини. Според данните към 
2014 г. 44% от битовите отпадъци в ЕС са били подложени на рециклиране или компостиране в 
сравнение с 31% през 2004 г. Този дял следва да достигне 50% до 2020 г. Дори и това би 
означавало, че голяма част от отпадъците в Европа попадат в сметище или се изгарят и затова са 
нужни по-високи цели за следващото десетилетие. 
Законодателният пакет включва четири директиви, които са посветени на битовите отпадъци, 
депата, опаковките и рециклирането на превозни средства, батерии и акумулатори и електронна 
техника. 
По-голямата част от битовите отпадъци идват от домакинствата. Този вид отпадъци представляват 
около 10% от всички в Европа. Между 2004 и 2014 г. общият обем на битови отпадъци намалява с 
3% в абсолютна стойност. В България той се понижава от 599 кг на глава от населението през 2004 г. 
на 442 кг на глава от населението през 2014 г. Други страни обаче бележат ръст – например, Дания, 
Швейцария и Германия. 
Според принципите на политиката на ЕС за отпадъците складирането на сметище трябва да бъде 
последната възможност, към която може да се прибегне. Преди това трябва да се даде приоритет 
на предотвратяването на изхвърлянето, повторната употреба и рециклирането. 
Към 2014 г. страни като Австрия, Белгия, Дания, Германия, Холандия и Швеция на практика не се 
освобождават от отпадъци на сметища. В други страни – Кипър, Хърватия, Гърция, Латвия и Малта, 
на депото свършват над три четвърти от всички битови отпадъци. 
В законодателния пакет Комисията предлага до 2030 г. депонираните отпадъци да бъдат не повече 
от 10% от всички битови. 
Опаковките на продуктите в ЕС са направени от хартия и картон, стъкло, пластмаса, дървесина и 
метали. В най-ниска степен в Европа се рециклират пластмасови и дървени обвивки, но 
съществуват сериозни разлики в степента на рециклиране на отделните видове материали по 
страни. 
Законодателният пакет за отпадъците включва и правила за рециклирането на остарели 
автомобили, батерии и акумулатори, като към 2013 г. само 40% от тях се използват отново, както и 
за събирането и рециклирането на електрическа и електронна техника. 
 
 

Източник: financebg.com 
 

Заглавие: Цените в промишлеността нарастват 
 

Линк: https://financebg.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%
82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82/ 
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Текст: Производствените цени в промишлеността нарастват през декември 2016 г. с 2,6% на 
годишна база и с 1,5% спрямо предходния месец, съобщи НСИ. 
През декември спрямо ноември по-високи са цените в преработващата промишленост – с 2,1%, в 
добивната промишленост – с 0,6%, и при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ – с 0,1%. 
По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при 
производството на основни метали – с 6,5%, при производството на превозни средства, без 
автомобили – с 0,9%, и при производството на електрически съоръжения – с 0,8%. Намаление е 
регистрирано при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм 
– с 0,6%, и при производството на облекло – с 0,3%. 
На годишна база увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост – с 8,5%, и в 
преработващата – с 4,3%. Намаление е регистрирано при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ – с 2,8%. 
В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при 
производството на основни метали – с 18,5%, при ремонта и инсталирането на машини и 
оборудване – с 2,8%, и при производството на превозни средства, без автомобили – с 2%. 
Намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 
1,9%, и при производството на химични продукти – с 1,8%. 
Цени на вътрешния пазар 
Производствените цени на българската промишленост през декември 2016 г. растат с 0,7% спрямо 
предходния месец и с 0,6% на годишна база. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2016 г. е с 0,7% над 
равнището от предходния месец, информира investor.bg. Увеличение на цените е регистрирано в 
добивната промишленост – с 4,3%, и в преработващата промишленост – с 1%, докато при 
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление – с 
0,1%. 
В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава 
при производството на основни метали – с 2,5%, и при производството на електрически 
съоръжения – с 1,3%, а намаление е отчетено при производството на облекло – с 0,7%. 

 
 
Източник: investor.bg 
 

Заглавие: България намалява битовите отпадъци с най-бързите темпове в ЕС  
В Дания тенденцията е обратна, а гражданите генерират най-много отпадъци в цялата 
общност, сочат данни на Евростат 
 

Линк: http://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-namaliava-bitovite-otpadyci-s-nai-byrzite-
tempove-v-es-233004/ 
 

 
 

Текст: Битовите отпадъци в България намаляват най-значително за целия ЕС в периода 1996 – 2015 
година, сочи последната статистика на Евростат. Според данните през 1996 година генерираните у 
нас отпадъци са били 694 килограма на човек, докато към края на 2015 година те вече са 419 
килограма, или спад от почти 40% (-2,5% годишно). 
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Средно в ЕС битовите отпадъци са 477 килограма на човек през 2015 година, сочи още справката на 
европейската статистическа служба. Най-много отпадъци генерира населението на Дания – 789 
килограма. Спрямо 1996 година има ръст от малко над 51%. Латвия е лидер по отношение на 
увеличаването на битовите отпадъци в този двадесетгодишен период – с 64% до 433 килограма, 
следвана от Малта с нарастване от 61% до 624 килограма. 
В Словения отпадъците намаляват с 25% до 433 килограма, сочи още статистиката. 
Най-малко отпадъци в ЕС генерират жителите на Полша (286 килограма) и Чехия (316 килограма). 
От данните е видно, че поляците не променят много своите практики – за двадесетте години 
промяната е само в рамките на 0,4 на сто. 
От Евростат отчитат, че битовите отпадъци са около 10% от всички, генерирани в общността. 
Количеството им зависи от много фактори – благосъстоянието на обществото, потребителски 
навици, но и от начините, по които общините ги събират и обработват. 
Като цяло от данните е видно значително увеличаване на отпадъците, които се рециклират – в 
периода 1996-2015 година количествата се увеличават със 162% - от 52 килограма на човек до 137 
килограма. Със 168% расте и количеството отпадъци, които се компостират – от 30 килограма на 79 
килограма. 
С 60% пък намаляват отпадъците, които се изхвърлят на сметища – от 302 килограма през 1995 
година до 120 килограма през 2015 година средно на човек. 
От данните на Евростат е видно, че в страни като Хърватия, България, Малта и Кипър основната част 
от отпадъците се изхвърлят на сметищата. У нас малко над 100 килограма средно на човек се 
рециклират през 2015 година. 
На обратния полюс е Германия – над 400 килограма от 625-те килограма, генерирани средно от 
жител на страната, се рециклират. Останалите се изгарят в инсинератори. 
 

 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: ЕС рециклира 46 на сто от отпадъците си 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/70743 
 

 
 

Текст: Страните от Европейския съюз рециклират или компостират 46 на сто от своите битови 
отпадъци – това показват средните цифри за 2015 г., публикувани от Евростат. Налице е съвсем 
леко повишение в сравнение с предходната година, когато тази цифра беше 44%. 
Данните сочат, че средно 29 на сто от битовите отпадъци на страните-членки се рециклират, а 17 на 
сто се компостират. Други 28 на сто от битовите отпадъци се изпращат за депониране. 26 на сто се 
изгарят. 
Рециклирането е най-силно застъпено в Германия (68%), Австрия и Словения (58%), Белгия (55%) и 
Нидерландия (52%). 
С това добрите новини свършват. Статистиката показва, че количеството на генерираните отпадъци 
на човек от ЕС се е повишило и вече е 477 килограма на човек – в сравнение с 474 кг., регистрирани 
предишната година. Най-малко боклук създават жителите на Полша (под 300 кг на човек), Чехия и 
Словакия. Най-разхитително живеят в Дания (средно 789 кг отпадъци на човек на година), 
Германия, Кипър, Малта. На германците обаче това може да им бъде донякъде простено, защото те 
са сред лидерите по рециклиране – около 2/3 от боклуците се преработват. 


