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БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С
ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
На територията на област Плевен през 2017 г. има общо три депа за битови
отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017
г. е 19 дка.
Във функциониращите депа за битови отпадъци са приети 85 хил.т отпадъци,
като спрямо 2016 г. се увеличават с 16.4%. Депонираните битови отпадъци през 2017 г.
са 11 хил.т, които са със 78.4% по-малко в сравнение с депонираните през предходната
година.
От 2011 г. всички населени места в област Плевен са обхванати от услугата по
организирано сметосъбиране. Средногодишното количество на събраните битови
отпадъци на човек от обслужваното население за областта през 2017 г. възлиза на 344
кг, като спрямо 2016 г. се увеличава със 17.0%.
В края на 2017 г. наличността на дълготрайни материални активи за
околната среда в област Плевен е в размер на 134.9 млн. лв., като спрямо 2016 г. се
увеличават с 0.9% (фиг. 1).
Фиг. 1. Наличност на дълготрайните материални активи с екологично
предназначение за периода 2010 - 2017 година в област Плевен
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Методологични бележки
Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената
дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.
Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството
занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни
отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на
третирането им съвместно с битовите. Количеството на събраните битови отпадъци се
оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни
документи.
Използваната методика за събиране на информация относно разходите за
придобиване и поддържане на дълготрайните материални активи с екологично
предназначение е в съответствие със Закона за счетоводството и Националния
сметкоплан в България.
Опазването на околната среда и отстраняването на замърсяванията изисква
допълнителни средства. Размерът на тези средства е основен показател за мерките,
които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното
въздействие на социално-икономическите процеси върху околната среда.
Дълготрайните материални активи (ДМА) с екологично предназначение
включват:
– съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и
възстановяване на околната среда по направления (за водните ресурси, въздуха, земята,
обезвреждането на отпадъци, защитата от шума);
– апаратура за мониторинг и контрол.
Дълготрайните материални активи с екологично предназначение не включват
оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и вибрациите
в работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда.
Повече информация и данни за битовите отпадъци, разходите за придобиване и
поддържане на ДМА с екологично предназначение и ДМА с екологично
предназначение могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния
линк http://www.nsi.bg/Околна среда/.

Плевен 5800, ул. „Хан Крум“ №1, тел.: 064/890412, факс: 064/805002, e-mail: VGeorgieva@nsi.bg
Отдел „Статистически изследвания – Плевен“, 5800 гр. Плевен, ул. „Хан Крум“ №1, тел.: 064/890415,
e-mail: PlPetkov@nsi.bg
2

