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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: 21-вият Европейски форум за екоиновации за качество на въздуха в 

София полага основа за политически дебат в ЕС 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/21-viyat-evropejski-forum-za-ekoinovacii-za-

kachestvo-na-vuzduha-v-sofiya-polaga-osnova-za-politicheski-debat-v-es/               

 
 

Текст: „Вашите послания за необходимост от промяна, за прилагане на иновативни 

решения и нуждата от смели политически решения за намаляване на 

замърсяването на атмосферния въздух ще дадат основа за политическия 

дебат,  приоритетни действия и импулс за прилагането им“. Това каза днес в София 

заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при 

закриването на 21-вия Европейски форум за екоиновации за  качество на въздуха. 

България постави във фокуса на Председателството на Съвет „Околна среда“ 

темата за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Усилията са насочени 

към инициативи, свързани с популяризиране на използването на различни 

механизми, включително иновативни решения. Тази тема ще бъде обсъдена по 

време на неформалния съвет на министрите по околна среда в София през месец 

април, където ще бъдат представени и резултатите от форума. 

Участниците във форума се обединиха около разбирането, че за да е успешна, 

каузата за по-чист въздух трябва да е на всички. Подобряването на качеството на 

атмосферния въздух не е приоритет само на България и Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз, чистият въздух е приоритет на 

всеки. „Постигането на тази цел изисква действия на всички нива – на европейско, 

национално, на местно ниво, но се изискват и индивидуални действия“, заяви зам.- 

министър Николова. Изводите на форума са, че „чист въздух“ не е само екологична 

тема, а изисква комплексен и интегриран подход и усилия в различни сфери, 

защото въпросът има и икономически, и социален, и технологичен, и здравен аспект. 

Форумът за екоиновации отново показа, че няма универсални решения. Но има 

добри, работещи решения и практики, които могат да бъдат споделени и 

използвани. „Дискусиите насочиха вниманието към важността на екоинавациите за 

постигане на приоритета на европейско ниво, а именно запазването на високите 

стандарти в околната среда и качеството на живот и постигане на устойчив растеж“, 

обобщи зам.-министър Николова. 

 

 

Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Министър Димов се срещна с посланика на Черна гора у нас 

Линк: http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-poslanika-na-

cherna-gora-u-nas/              

http://www.moew.government.bg/bg/21-viyat-evropejski-forum-za-ekoinovacii-za-kachestvo-na-vuzduha-v-sofiya-polaga-osnova-za-politicheski-debat-v-es/
http://www.moew.government.bg/bg/21-viyat-evropejski-forum-za-ekoinovacii-za-kachestvo-na-vuzduha-v-sofiya-polaga-osnova-za-politicheski-debat-v-es/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-poslanika-na-cherna-gora-u-nas/
http://www.moew.government.bg/bg/ministur-dimov-se-srestna-s-poslanika-na-cherna-gora-u-nas/
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Текст: Министърът на околната среда и водите Нено Димов проведе протоколна 

среща с новоназначения посланик на Черна гора Н. Пр. Снежана Радович. Двамата 

обсъдиха напредъка преговорите за присъединяване на Черна гора към 

Европейския съюз. 

Посланик Радович информира, че ЕС през месец юни т.г. предстои отваряне на 

преговорна глава „Околна среда“ в рамките на Българско председателство на 

Съвета на ЕС. 

Министър Димов посочи, че Западните Балкани са основен приоритет на 

Българското председателство. Той изрази готовност за съдействие в преговорния 

процес и споделяне на българския опит, като подчерта, че предизвикателствата 

свързани с околната среда не признават националните граници. 

Министър Димов отправи покана към министъра на устойчивото развитие и туризма 

на Черна гора Павле Радулович за участие в неформалната среща на министрите 

на околната среда на ЕС, която ще се проведе в София на 10-11 април 2018 г. 

 

 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Ръстът на производствените цени в България през декември е в застой 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rystyt-na-proizvodstvenite-ceni-

v-bylgariia-prez-dekemvri-e-v-zastoi-254816/         

 
 

Текст: Ръстът на производствените цени в България през декември е в застой, като 

прекъсва 10-месечна вълна на увеличение, показват данните на Националния 

статистически институт (НСИ). 

Общият индекс на цените на производител през декември 2017 г. остава 

непроменен спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в 

добивната промишленост - с 4,6%, при производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ - с 0,3%, а в преработващата промишленост е 

отчетено намаление - с 0,4%. 

 По-съществен спад на цените в преработващата промишленост се наблюдава при 

производството на основни метали - с 2%, както и при производството, 

некласифицирано другаде - с 0,4%, а увеличение е отчетено при производството на 

хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,6%, както и при ремонта и 

инсталирането на машини и оборудване и при производството на химични продукти 

- по 0,5%. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rystyt-na-proizvodstvenite-ceni-v-bylgariia-prez-dekemvri-e-v-zastoi-254816/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/rystyt-na-proizvodstvenite-ceni-v-bylgariia-prez-dekemvri-e-v-zastoi-254816/


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

На годишна база производствените цени през декември се увеличават с 4,1% в 

сравнение със същия месец на 2016 година. 

Увеличение на цените е отчетено при: производството и разпределението на 

електрическа и топлоенергия и газ - с 10,1%, добивната промишленост - със 7,9%, и 

преработващата промишленост - с 2%. 

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се 

наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - 

с 6,9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,3%, 

както и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4%, а 

намаление е регистрирано при производството на превозни средства, без 

автомобили - с 3,5%, и при производството на компютърна техника, електронни и 

оптични продукти - с 2,8%. 

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2017 г. 

нараства с 0,1% спрямо предходния месец. Увеличение на цените е отчетено в 

преработващата промишленост - с 0,1%, намаление се наблюдава в добивната 

промишленост - с 0,3%, а при производството и разпределението на електрическа и 

топлоенергия и газ не е отчетена промяна. 

В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец 

се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 

2,1%, и при производството на химични продукти - с 1.1%, а намаление е отчетено 

при производството на облекло - с 0,4% и при производството на основни метали - с 

0,2%. 

В сравнение с година по-рано индексът на цените на производител на вътрешния 

пазар през декември 2017 г. нараства с 5,1%. Увеличение на цените е регистрирано 

при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 

10,1%, в добивната промишленост - с 4,2%, и в преработващата промишленост - с 

2,2%. 

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо декември 2016 г. са 

отчетени при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 

6,3%, производството на химични продукти - с 4,5%, и производството на автомобили, 

ремаркета и полуремаркета - с 3,4%. Намаление на цените се наблюдава при 

производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0,6%, и 

при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,3%. 

Индексът на цените на производител на международния пазар през декември 2017 г. 

намалява с 0,2% в сравнение с предходния месец. 

В преработващата промишленост е отчетен спад на цените с 0,9%. По-съществено 

намаление е отчетено при производството на основни метали - с 2,4%, при 

производството на мебели - с 1,9%, и при производството, некласифицирано 

другаде - с 0,5%, а увеличение се наблюдава при производството на хартия, картон и 

изделия от хартия и картон - с 1,1%, и при производството на изделия от каучук и 

пластмаси - с 0,6%. 

Индексът на цените на производител на международния пазар през декември 2017 г. 

нараства с 2,3% в сравнение със същия месец на 2016 година. 

В преработващата промишленост увеличението на цените е с 1,7%. По-високи цени 

са отчетени при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 

14,3%,  производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7,7%, 

и производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7%. Намаление на цените 
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се наблюдава при  производството на превозни средства, без автомобили - с 4,7%, и 

при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 4%. 

 

 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: От следващата зима на пазара няма да се предлагат горива с лошо 

качество 

Линк: 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/02/05/3124552_ot_sledvashtata_zima_na_pazara_nia

ma_da_se_predlagat/             

 
 

Текст: През март ще бъдат приети нови наредби, свързани с мерките срещу 

мръсния въздух в страната. Решаването на проблема с мръсния въздух няма да 

изисква законодателни промени. Това обяви министърът на околната среда Нено 

Димов на форум за екоиновации, който се провежда в "София тех парк".  

От следващата зима на пазара няма да бъдат допускани за продажба горива за 

отопление, които са с лошо качество, гласи една от тези мерки, на които акцентира 

Димов пред журналисти по време на събитието. Социалните помощи под формата 

на въглища за битово отопление обаче няма да бъдат спрени, допълни Димов с 

обяснението, че ако на пазара няма въглища с лошо качество, няма как бедните да 

си ги купят.  

Отговорните институции няма да търсят законови промени, с които да засилят 

контрола срещу нерегламентирано горене на гуми и пластмаса в частни домове. 

Това сe разбра от думите на министър Димов, който прехвърли отговорността за 

справянето с "проблема с горенето в гетата" към общините и напомни, че те са тези, 

които правят проверките в частни домове. "Няма как да влезем в домовете на хората, 

затова насочваме усилията си към контрол на изхода на тези нерегламентирани 

горива (автосервизите)." По думите му ефектът ще бъде много по-голям, ако се 

справят с горивата, които се предлагат на пазара, макар и да отнеме по-дълго 

време. 

И в приветствената си реч пред участниците във форума Димов също отбеляза, че 

според него много е трудно да се контролира кой какво гори в собствения си дом. 

"За да се справим с това предизвикателство, освен институционални мерки имаме 

нужда от обществена подкрепа и промяна на съзнанието. Мерките трябва да са 

насочени към регламентиране и контрол на съдържанието на горивата и към висок 

качествен стандарт на използваните горивни инсталации. 

Разчитаме на екоиновациите за спешните решения и на тези днешни проблеми, но 

и за стратегическата цел за изцяло чисто отопление на бъдещето", каза министърът 

на околната среда. В същото време тази вечер граждани от кварталите "Красна 

поляна" и "Красно село" протестират пред общината именно заради липсата на 

действия от страна на отговорните институции срещи масовото горене на 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/02/05/3124552_ot_sledvashtata_zima_na_pazara_niama_da_se_predlagat/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/02/05/3124552_ot_sledvashtata_zima_na_pazara_niama_da_se_predlagat/
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непозволени субстанции като пластмаса, гуми и дрехи втора употреба в техните 

квартали.  

"Европейската комисия настоява държавите членки с наднормено мръсен въздух да 

изпълнят спешни мерки, а не да гласуват нови планове и стратегии", заяви пред 

журналисти Даниел Креспо, директор на Генералната дирекция по околна среда на 

ЕК. Той напомни и заявката на еврокомисаря по околна среда Кармену Вела от 

миналата седмица пред държавите, които не спазват европейските директиви за 

качество на въздуха, че ЕК очаква конкретни решения на проблема.  

Във видео обръщение към участниците еврокомисарят по околна среда, морско 

дело и рибарство Кармену Вела каза: "Където и да живеете, почти е сигурно, че 

замърсяването на въздуха е проблем. Това не е проблем за България или Европа, 

това е глобален проблем. Всяка година в Европа умират 400 000 души заради 

лошото качество на въздуха. Трябва всички заедно да работим на всички нива, за да 

осигурим по-чист въздух на гражданите." 
 

 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2018/01/19/3115464_devet_durjavi_ot_es_sa_s_posledno_preduprejdenie/

