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Източник: Столица 

 
Заглавие: Масирани проверки и глоби за замърсяване на околната среда в София 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/masirani-proverki-i-globi-za-zamarsyavane-na-

okolnata-sreda-v-sofiya 

 

 
 

Текст: Екипи на Столичния инспекторат са засилили проверките на обекти, които 

генерират емисии. Това се прави във връзка с отчетени през последните дни от АИС 

превишения  на средноденонощните норми за ФПЧ10.    

 

От понеделник насам са  проверени 20 строителни обекта и са направени 7 акта за 

установяване на административни нарушения. Като най-много са глобите за излизане 

на камиони от строежи без измита ходова част,  липса на съоръжения за измиване, 

натрупване на строителни материали и земни маси извън строителната площадка и 

възпрепятства свободното преминаване на гражданите.     

 

Продължава и метенето и миенето на основни пътни артерии в града.  При сигнали за 

нерегламентирано горене на отпадъци Столичният инспекторат заедно с екипи на 

районните администрации и полицията  извършват проверки на място и при 

установяване на нарушения налагат глоби и  съставят актове.    

 

При прогнози за превишения на средноденонощните норми за ФПЧ10. Столична 

общинна предприема извънредни мерки като освен проверките на промишлени, 

транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици, проверки на 

строителни обекти, генериращи емисии, машинно метене и миене , призовава 

гражданите да не използват лични МПС, а обществен транспорт. Освен това 

препоръчва при възможност да не използват дърва и въглища за огрев, а да преминат 

към алтернативно отопление.  

 

Източник: Profit.bg 

 

Заглавие: България - в челото на класацията по екологични разходи в ЕС 

 

Линк: https://profit.bg/balgariya/balgariya-v-cheloto-na-klasatsiyata-po-ekologichni-

razhodi-v-es/ 
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Текст: През 2018 г. Европейският съюз е похарчил 297 млрд. евро за защита на 

околната среда. Това показват данните на Евростат за разходите, които държавите от 

Общността заделят за различни екологични каузи. 

 

В тях влизат всички стоки и услуги, които са насочени към ограничаване, контрол и 

измерване на замърсяването, минимизиране на вредните екологични ефекти и 

оптимизация в използването на природните ресурси. 

 

В периода от 2006 до 2018 г. тези разходи се увеличават средно с по 2% на година, или 

общо с 22% за целия период. Като процент от брутния вътрешен продукт техният дял 

остава стабилен, на ниво от около 2%, като единствено през 2009 г. се наблюдава лек 

ръст до 2.1%, който се дължи на общия спад на икономиката в резултат на световната 

финансова криза. 

 

Но въпреки това бюджетът за екология остава по-нисък от разходите на европейските 

домакинства за цигари, алкохол и наркотични вещества, които се движат между 2.1% 

и 2.3% от БВП в периода 2006 - 2018 г., сочи статистиката. 

 

Корпоративните разходи заемат най-голям дял в общата сума, заделена за борба с 

екологичните проблеми в ЕС - 54% през 2018 г. Правителствата и неправителствените 

организациии допринасят с 24%, а домакинствата - с 22%. 

 

Статистиката за екологичните разходи включва както директните иницативи за защита 

на околната среда, така и инвестициите в бъдещи проекти, включително и в държави 

извън Общостта. 

 

В периода от 2006 до 2018 г. разходите на европейските домакинства за защита на 

природата са се увеличи с близо 50 на сто, показват още данните на Евростат. Това 

прави средно с по 3.4% на година. 

 

Но въпреки това те все още заемат сравнително скромен дял от 

средностатистическия семеен бюджет - под 1%. Правителствените екологични 

разходи пък се увеличават с по-скромни темпове - 0.6% средно годишно, или общо 

със 7.5% за последните 12 години. 

 

България заема второ място в класацията по дял на екологичните разходи в общия 

държавен бюджет. У нас той е около 3.5%, като в това отношение страната ни отстъпва 

единствено на Малта с нейните 5.7 на сто. Трета е Естония с 3.1%. 

 

При повечето показатели за екологичния отпечатък на държавите членки, България се 

нарежда сред "зелените" икономики на Стария континент. Броят на личните 

автомобили на 1000 души от населението у нас е 393, което е с 23% под средното за 

ЕС. 

 

Пред нас са единствено Хърватия (389 автомобила на хиляда души), Латвия (356), 

Унгария (355) и Румъния (261) автомобила на 1000 души). 
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Количеството пластмасови отпадъци на глава от населението у нас възлиза на 15.2 

килограма, според последните актуални данни на Евростат (от 2016 г.) при средно 

31.9 килограма за ЕС, или над два пъти повече. 

 

В същото време България рециклира 52.6% от отпадъчните пластмасови продукти при 

средно ниво от 42.4% за ЕС. По този показател страната ни е на пето място след Литва, 

Кипър, Словения и Чехия. 

 

Общото количество на отпадъците, генерирани от общините в България, възлиза на 435 

килограма на човек годишно при средно равнище от 486 кг за ЕС. 

 

Към края на 2018 г. близо 35% от територията на страната е под защитата на 

екологичната мрежа Натура 2000, в сравнение с 18% средно за останалите държави 

от ЕС. Единствено Словения и Хърватска са преди нас съответно с 37.8% и 36.6%. 

 

България е и сред малкото държави от ЕС, които вече са достигнали заложените цели 

за дела на възобновяемите източници в енергийния микс. У нас той е с 2.7% над 

целевото ниво за 2020 г. За сравнение, средно за Общността този дял е с 2.5% под 

целевото равнище. 

 

Въпреки това цената на електрическата енергия за домакинствата в България е 

средно 0.10 евро на киловатчас (при 0.21 евро за ЕС). 

 

Страната ни обаче остава една от най-енергийнозависимите държави в ЕС, внасяйки 

почти цялото необходимо количество петролни продукти и природен газ от чужбина. 

 

Освен това България изостава и като дял на общите разходи за опазване на околната 

среда от БВП (1.4% при средно 1.9% за ЕС през 2018 г.), като това се дължи основно на 

слабото участие на корпоративния сектор. За разлика от останалите държави, у нас 

основната тежест се пада на държавата и на домакинствата. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Над 230 кг опасни отпадъци събраха габровци в двудневната акция 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/nad-230-kg-opasni-otpadyci-sybraha-

gabrovci-v-dvudnevnata-akciia-2194544 
 

 
 

Текст: През изминалата седмица, на 23 и 24 октомври, Община Габрово организира 

втората за годината акция по събиране на опасни отпадъци от домакинствата, 

съобщиха от Общината.  

 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/nad-230-kg-opasni-otpadyci-sybraha-gabrovci-v-dvudnevnata-akciia-2194544
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/nad-230-kg-opasni-otpadyci-sybraha-gabrovci-v-dvudnevnata-akciia-2194544
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Данните от лицензираната фирма, отговорна за последващото обезвреждане на 

опасните отпадъци, показват, че габровци са предали общо 231,7 кг отпадъци.  

 

Впечатление прави голямото количество предадени лекарствени препарати - 52 кг.  

 

От останалите видове опасни отпадъци са предадени над 70 кг живаксъдържащи 

предмети, 15 кг киселини, над 60 кг бои, мастила, лепила, почти 5 кг разтворители и 

около 34 кг опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, почистващи и 

фотографски смеси. 

 

514.4 кг отпадъци са предадени в Мобилен пункт, който обслужва Габрово 

 

Подробна информация за разделното събиране на отпадъци и възможностите за 

безвъзмездно предаване на специфичните групи отпадъци от домакинствата може 

да прочете на сайта - https://chisto.gabrovo.bg/ 

 

Източник: Frognews.bg 

 

Заглавие: Само във Фрог: Съмнения за умишлен палеж на депото за отпадъци на 

„Долни Богров“ 

 

Линк: https://frognews.bg/obshtestvo/underground/samo-vav-frog-samneniia-umishlen-

palej-depoto-otpadatsi-dolni-bogrov.html 
 

 
 

Текст: Няма как да е инцидент и случайно, защото температурите не са такива, че да 

се самозапали депото. Дали е умишлено, не мога аз да кажа. 

 

Това каза пред Фрог Нюз началникът на „Чистота“ в район „Искър“ Стефан Пейков. Той 

потвърди информацията на Фрог Нюз, че през нощта пожарната служба е гасила 

пожар, възникнал на територията на депото за отпадъци на „Долни Богров“.  

 

До момента няма информация за причината за възникването на пожара. Странното 

е, че няма и информация изобщо за инцидента. Според наши източници умишлено 

се крие предполагаемият палежът, за да не се предизвика политически скандал 

преди  предстоящия балотаж следващата неделя. 

 

По думите на Пейков се е запалил участък от депото и през нощта с помощта на 

пожарната пожарът е локализиран и се засипва с пръст от помощта на служителите 

в депото.  Той уточни, че участъкът е бил малък и пожарът е потушен много бързо. 

 

https://frognews.bg/obshtestvo/underground/samo-vav-frog-samneniia-umishlen-palej-depoto-otpadatsi-dolni-bogrov.html
https://frognews.bg/obshtestvo/underground/samo-vav-frog-samneniia-umishlen-palej-depoto-otpadatsi-dolni-bogrov.html

