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Източник: frognews.bg 
 

Заглавие: Три тона отпадъци на ден попадат в Черно море 

Линк:  https://frognews.bg/novini/tri-tona-otpadatsi-den-popadat-cherno-more.html  /                

 
 

Текст: Огромно замърсяване на Черно море с пластмасови отпадъци. Световно 

изследване показва, че пластмасовите опаковки, които изхвърляме в България само 

за едно лято, биха покрили повърхността на всичките ни морски плажове. 

Замърсяването с микропластмаса на Българското Черноморие е съпоставимо с 

най-мръсните морета в света. 

 Проучването е проведено от борда на кораба „Rainbow Warrior” през август 

миналата година. Негови автори са учени от БАН, участвали и доброволци на 

„Грийнпийс“. Изчисленията показват, че през август 2017 г. в изследвания район, 

между Бургас и нос Калиакра микропластмасовите елементи наброяват средно 

429 000 частици на квадратен километър. 

 „Всеки ден само в Черно море, и то само от българските брегове е установено, че 

попадат 3 тона пластмасови отпадъци, което е наистина страшно”, коментира 

Кремена Ватева, доброволец- „Грийнпийс”. 

  

 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: За една година промишленото производство в България се увеличава с 2% 

Линк: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/za-edna-godina-promishlenoto-

proizvodstvo-v-bylgariia-se-uvelichava-s-2-255421/                

 
 

Текст: Промишленото производство в България отчита ръст през декември на 

месечна и годишна база, показват предварителни данни на Националния 

статистически институт (НСИ). 

През последния месец на миналата година статистиката регистрира увеличение 

при календарно изгладения индекс на промишленото производство от 2% спрямо 

съответния месец на 2016 г., което е единайсти пореден месец на годишен ръст. 

Индексът, изчислен от сезонно изгладените данни, през декември нараства с 0,7% в 

сравнение с ноември. 

Данните показват, че през декември има увеличение спрямо ноември в 

преработващата промишленост – с 1,5%, и в добивната промишленост – с 0,7%, а 

https://frognews.bg/novini/tri-tona-otpadatsi-den-popadat-cherno-more.html%20%20/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/za-edna-godina-promishlenoto-proizvodstvo-v-bylgariia-se-uvelichava-s-2-255421/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/za-edna-godina-promishlenoto-proizvodstvo-v-bylgariia-se-uvelichava-s-2-255421/
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намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и 

топлоенергия и газ – с 0,2%. 

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при 

производството на мебели – с 9,9%, ремонта и инсталирането на машини и 

оборудване – с 9%, обработката на кожи, производството на обувки и други изделия 

от обработени кожи без косъм – със 7,7%, производството на дървен материал и 

изделия от него, без мебели – с 4,7%. 

Националната статистика регистрира месечен спад при производството на 

превозни средства, без автомобили – с 20,5%, производството на тютюневи изделия – 

с 10,9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 6,6%, 

производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични 

продукти – с 5,4%. 

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно 

изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост – с 5,2%, а спад е 

регистриран в добивната промишленост – с 5,2%, и в производството и 

разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 5,1%. 

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо 2016 г. се 

наблюдава при производството на основни метали – с 26%, производството на 

химични продукти – с 24,2%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 

19,4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти – с 16,3%. 

По данни на статистиката годишно намаление има в производството на тютюневи 

изделия – с 35,8%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 

12,7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 8,6%, 

производството на напитки – с 6,1%. 

    

 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоинспекцията в Бургас глобява две предприятия заради замърсяване 

Линк: 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/02/07/3125796_ekoinspekciiata_v_burgas_globiava_d

ve_predpriiatiia/           

 
 

Текст: Регионалната екоинспекция в Бургас ще наложи глоби от 40 хил. до 10 хил. 

лева на "Лукойл Нефтохим" и завода "Кроношпан" заради нарушаване на условията 

на комплексното разрешително, съобщи БНР. 

Решението за глобите е взето след общо 22 проверки в двете предприятия, 

извършени между 21 януари и 6 февруари, по сигнали за силна задушлива 

миризма. Измервателната станция в бургаския кв. "Долно Езерово" е показала 

превишаване на нормите на бензин, обясни директорът на екоинспекцията Тонка 

Атанасова. Превишаване на нормите на другите показатели не е установено, но 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/02/07/3125796_ekoinspekciiata_v_burgas_globiava_dve_predpriiatiia/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/02/07/3125796_ekoinspekciiata_v_burgas_globiava_dve_predpriiatiia/
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независимо от това заводите ще бъдат санкционирани. причината е, че при 

възникнали неблагоприятни метеорологични условия не са намалили 

производствените си мощности. 

От регионалната екоинспекция съобщиха, че до две седмици предстои да бъде 

изградена автоматична гореща телефонна линия, на която денонощно ще се 

записват сигнали за замърсяване на въздуха. 

 

 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: От 12 февруари София раздава безплатно компост за гражданите 

Линк: https://greentech.bg/archives/74947              

 
 

Текст: На 12 февруари Столична община ще започне кампанията си за 

предоставяне на до 10 кг безплатен компост на всички граждани, заплатили такса 

битови отпадъци. 

Компостът се произвежда от преработката на био- и зелени градски отпадъци в 

Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ на Завода за третиране на 

отпадъците на Столична община. Той е естествен обогатител на почвата, който 

задържа влагата и помага по-лесното и бързо усвояване на хранителните вещества 

от растенията. 

Това е четвъртата кампания за раздаване на компост за столичани. През 2017 г. е 

раздаден безплатно на граждани 20,57 т висококачествен компост, а за 2015 г. и 2016 

г. количеството е общо над 21 т. 

Компостът ще се раздава на всички желаещи граждани всеки работен ден в 

периода от 12-ти февруари до 31 декември от 10 до 17 часа, на територията на 

площадка „Хан Богров“. 

 

https://greentech.bg/archives/74947

