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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: „Яко е да си еко“ взриви салона на театър „Сълза и смях“ 
 

Линк: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=4397 
 

 
 

Текст: Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, зам.-кметът на столицата 
Дончо Барбалов и главният директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в 
МОСВ Яна Георгиева наградиха тримата победители от София и Софийска област, участвали в 
„Зелената олимпиада“. Еко надпреварата, организирана за четвърти път от образователния 
портал Академика БГ, тази година е част от образователно-информационната кампания „Яко е да 
си еко“ на Министерството на околната среда и водите. Близо 500 деца от няколко столични 
училища изпълниха салона на театър „Сълза и смях“. Учениците реагираха емоционално на всяка 
реплика от спектакъла „Яко е да си еко“ с актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. 
В „Зелената олимпиада“ тази година участваха рекорден брой ученици – близо 7000, посочи 
министър Василева и специално благодари за съпричастието и грижата към околната среда на 
младите екопомощници в залата. „Вие осъзнавате важността от опазването на нашата природа. 
Нека заедно продължим да правим училищата и градовете, в които живеем все по-красиви, 
зелени и чисти“, каза министър Василева и благодари на партньорите – родители, учители и 
директори. „Надявам се да ни помогнете и на 4 юни, когато заедно ще изчистим България“, 
добави министърът.  
Тримата отличени участници в „Зелената олимпиада“ от София са първокласничката  Екатерина 
Колева от 18 СОУ „Уилям Гладстон“, която получи  МРЗ-плеър, смартфон е наградата на 
шестокласничката Радина Зашева от 54 СОУ „Иван Рилски“, а с таблет бе отличена Зорница 
Захариева, ученичка в ІХ клас на 1 СОУ „Пенчо Славейков“, преборила се в жестоката конкуренция 
в горния курс. 
Предстои да бъдат отличени за участие в „Зелената олимпиада“ учениците от Велико Търново – 
на 3 юни, Враца – 9 юни, в Бургас  – на 13 юни и Варна –  на 14 юни. Спектакълът с двамата 
любими на децата актьори Зуека и Рачков е награда за всички участници в еконадпреварата от 
градовете с отличниците. 
 
 
Източник: МОСВ 
 

Заглавие: РИОСВ в Плевен обяви 3 юни за Ден на отворени врати  
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1346501  
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Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Плевен обяви 3 юни за Ден 
на отворени врати, съобщиха от ведомството.  
Екоинспекцията е подготвила за гражданите, които я посетят, две презентации. Първата ще 
започне в 10.00 ч. по темата "Животно в беда, защитени видове", а втората - от 15.00 ч. за 
защитените зони "Седларката" и "Лястовицата". И двете прояви са отворени за всеки желаещ. 
Тези, които се интересуват от темите, са очаквани в информационния център на РИОСВ в Плевен 
на ул. "Александър Стамболийски" 1А от 10.00 до 16.00 часа.  
Инициативата е по повод на Световния ден на околната среда - 5 юни. Денят е провъзгласен по 
решение на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм през 1972 година. Тогава е приета 
декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на 
екологична защита на Земята, поясниха от инспекцията в Плевен. 
 
 
Източник: dariknews.bg 
 

Заглавие: РИОСВ – Пловдив с инициатива за Световния ден на околната среда  
 

Линк: https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1579528 
 

 
 

Текст: 270 кг хартия за рециклиране събраха през изминалите пет месеца на 2016 година 
служителите от офис Шумен на ТД на НАП Варна. Кампанията по разделно събиране на 
употребявана хартия върви в НАП от пет години и е под надслов: "Всеки лист хартия е глътка 
въздух, не го изхвърляйте!". 
Кампанията стартира пилотно през 2011г. в ЦУ на НАП, а на по-късен етап бе организирана и 
проведена във всички териториални дирекции на агенцията. Хартиените отпадъци се събират в 
специални пластмасови контейнери, разположени на определени места в сградите на офис 
Шумен, откъдето се извозват периодично. Контейнерите са обозначени със специално създадени 
за кампанията стикери. 
Целта на кампанията е да се събира разделно хартията и да се предава за рециклиране, вместо да 
бъде произволно изхвърляна. Инициативата има за цел и да стимулира ежедневното използване 
на по-малко количество хартия. Средствата от предадената от НАП хартия постъпват в приход на 
държавния бюджет.  
 
 
Източник: greentech.bg  
 

Заглавие: Биоразградимата пластмаса е враг за околната среда, казва топ-учен ООН 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/66383 
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Текст: В борбата с широко разпространения проблем с пластмасовите отпадъци в световните 
океани производителите са се заели да разработват нови пластмасови изделия, които би трябвало 
да се разграждат бързо и безвредно за природата. Предполага се, че това ще намали опасностите 
за морските животни. Ала тези така наречени „биоразградими пластмаси“ не са решение на 
проблема, според топ-учени на ООН по околната среда. Така е, защото те не се държат „както е 
обещано“. Вместо това въпросните био-пластмаси допринасят за проблема в океана точно 
толкова, колкото другите видове пластмаса. 
По-раншни изследвания показват, че биоразградимите пластмасови продукти не се разграждат 
по-бързо в депата за боклук. Сега един нов доклад на ООН, издаден тази седмица, сочи, че „еко“-
пластмасата не се разгражда по-лесно и в океана. В действителност, според публикацията, 
единствената среда, в която тези материали се разграждат, са промишлените биореактори. Това 
изобщо не решава проблема с огромния обем пластмаса по света, който се озовава къде ли не 
другаде извън съоръженията за преработка. 
Биоразградимите пластмаси не са отговор на проблема с пластмасата в океана, предупреждава 
Жаклин Макглейд, главен учен на Програмата за околната среда при ООН. „Това е 
добронамерено, но погрешно решение. Много от пластмасата с надпис „биоразградима“, като 
например пазарските чанти, се разгражда само при температура над 50 градуса, каквато няма в 
океана. Също така те не плуват, а потъват, което значи, че няма как да бъдат изложени на UV 
лъчението и да се разградят“. 
По ирония на съдбата някои от добавките, използвани за направата на „био“-пластмасата, я 
правят по-трудна за рециклиране. Това означава, че подобен „зелен“ продукт може в 
действителност да представлява по-голяма заплаха за околната среда в сравнение с другите 
видове пластмаса. 
 
 
Източник: dnevnik.bg  
 

Заглавие: Заводските цени намаляха с 5.5% за година 
 

Линк:  
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/05/30/2768371_zavodskite_ceni_namaliaha_s_55_za
_godina/ 
 

 
 

Текст: Общият индекс на цените на производител през април 2016 г. намалява с 0.4% спрямо 
предходния месец, съобщи Националният статистически институт. 
През последната година единствено през март статистиката отчете повишение на заводските цени 
- с 1.2%. Прогнозите на предприемачите от всички сектори са цените да останат непроменени и 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/05/30/2768310_biznes_klimatut_se_podobriava_vuv_vsichki_sektori_prez/
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през следващите три месеца. 
НСИ регистрира спад с 1.7% в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия 
и газ - с 1.7%. В преработващата промишленост намалението е с 0.1%, докато в добивната 
промишленост е отчетено увеличение с 2.5%. 
По-съществено намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 
2.4%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.1%, а увеличение 
е регистрирано при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели, и при 
ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.4%. 
Общият индекс на цените на производител през април 2016 г. намалява с 5.2% в сравнение със 
същия месец на 2015 г. Спад на цените е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, в 
преработващата промишленост - с 4.9%, и при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ - с 5.7%. По-съществено намаление се наблюдава при 
производството на основни метали - с 12.5%, при производството на химични продукти - с 2.5%, и 
при производството на електрически съоръжения - с 2.2%, а увеличение е регистрирано при 
производството на тютюневи изделия и при производството на дървен материал и изделия от 
него, без мебели - по 2.9%. 
 
 
Източник: dnevnik.bg  
 

Заглавие: Незаконните сметища покрай реките са намалели сериозно от 2015 г. 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/05/20/2763746_nezakonnite_smetishta_
pokrai_rekite_sa_namaleli/ 
 

 
 

Текст: Тенденция към сериозно намаляване броя на незаконните сметища по поречията на 
реките в цялата страна отчитат от Министерството на околната среда и водите след като 
представиха данни от проверки на място за първата половина на 2016 г. Случаите на 
нерегламентирани сметища в деретата на реките са спаднали с над 4 пъти в сравнение с 2015 г.  
По инициатива на министър Ивелина Василева от 2015 г. от две години ведомството се опитва да 
засили контрола над този тип замърсяване на поречията на реките, което е най-честа практика в 
малките населени места, обясни на пресконференция заместник министър на МОСВ Красимир 
Живков. 
"Отчитаме сериозна тенденция към намаляване на замърсените участъци, които са основно в 
малките населени места. Там местните хора за съжаление са свикнали да изхвърлят отпадъците 
си в дерето на реката и е много важна промяна в манталитета на мисленето им," коментира 
Живков. Според него с регулярния контрол на регионалните инспекции, до 2-3 години вече няма 
да има такова замърсяване, а ключова роля за това имат РИОСВ с осъществяване на текущ 
контрол и превенция. 
Съставени са 21 акта за установени административни нарушения, а в сравнение с 2015 г. са 
намалели над 4 пъти – тогава са били 92. Кметовете са предприели ефективни действия и са 
организирали почиствания на речните корита, отбеляза зам.министърът. 
Общо 633 проверки на място са осъществени през първата половина на 2016 г. в 1 961 населени 

http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/03/24/2728828_energiiniiat_regulator_shte_obsujda_cenite_za_vtoroto/
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2016/03/24/2728828_energiiniiat_regulator_shte_obsujda_cenite_za_vtoroto/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/05/20/2763746_nezakonnite_smetishta_pokrai_rekite_sa_namaleli/
http://www.dnevnik.bg/zelen/otpaduci_i_reciklirane/2016/05/20/2763746_nezakonnite_smetishta_pokrai_rekite_sa_namaleli/


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

  

места на територията на 255 общини; все още се извършват проверки в 10 общини; 
На много места установеното замърсяване при проверките през 2015 г. вече е почистено и при 
първите предписания тогава, вече не съществуват сметища. Проверките са констатирали, че са 
почистени 484 замърсени участъци. 
Съставени са били 11 акта за установени административни нарушения, 10 кмета са получили 
известия за установени административни нарушения в районите на Благоевград, Пазарджик и 
София. На лице са три наказателни постановления за санкции в размер от 7 400 лв. Дадени са още 
215 предписания за изчистване на замърсени терени. 
Живков припомни, че регионалните екоинспекции имат постоянно работещ зелен телефон, на 
който приемат сигнали на граждани за случаи на нерегламентирани сметища. 
От общо 92 наказателни акта, в съда са влезли 32. Приключили са 50 случаи в съда, а влязли в сила 
са 38 на стойност 94 хил лв. 
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