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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ ще продължи и през 2017 г. със Зуека, Рачков и 
Поли Генова 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52339            

   

Текст: Кампанията „Яко е да си еко“ ще продължи и през 2017 г. с нови екоспектакли с участието на 
актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, а на финала им звездата от Евровизия Поли 
Генова ще изпълнява песента си „Моята природа“. Това съобщи министърът на околната среда и 
водите Ивелина Василева на голямото заключително събитие на кампанията, което се състоя в 
театър „Сълза и смях“ в София. Пред 400 деца от 10 училища в София и гр. Раковски Поли Генова 
представи за първи път песента си „Моята природа“. Музиката и аранжиментът на песента са на 
Веселин Ценов, автор на текста е Илия Григоров, а беквокалите са от групите „ЛаТи Да“ и „Бон – 
Бон“. 
„Започнахме една прекрасна инициатива – образователно-информационната ни кампания „Яко е 
да си еко“, чиято цел е да промотира зелените идеи“, каза министър Василева. „Целта ни е да 
научим младите хора на простите неща, които всеки може да направи за доброто състояние на 
околната среда. Често децата се превръщат в учители на своите родители, затова много разчитаме 
на тях“, допълни министър Василева. 
„Пазете природата, тя е във всеки от нас“, призова и Поли. Хубаво е да чистим след себе си, да 
виждаме прекрасни зелени площи, да знаем как да събираме отпадъците разделно. Нека всичко 
това стане част от всекидневието ни“, допълни звездата. 
През 2016 г. образователно-информационната кампанията на МОСВ „Яко е да си еко“ обхвана над 
10 000 деца от цялата страна. Първата й част се състоя през пролетта на 2016 г. със Зелена 
олимпиада, в която над 7000 деца решаваха тестове он лайн. Небивал успех пожънаха и 6-те 
спектакъла на екотематика с участието на актьорите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. Те бяха 
изнесени през май и юни в градовете с отличници от Зелената олимпиада. Във втората част от 
кампанията се включи младият изпълнител Ангел Ковачев, който изработи и представи два видео 
урока на екологична тематика. През 2016 г. акцент в кампанията „Яко е да си еко“, която се 
финансира чрез Оперативна програма „Околна среда“, бяха чистотата на въздуха и управлението на 
отпадъците. През 2017 г. във фокуса й ще бъдат биоразнообразие и чистота на водите. 
 
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Екоминистерството: През 2016 г. повече българи са се научили да рециклират 
 

Линк: 

http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/12/18/2885827_ekoministerstvoto_prez_2016_g_poveche_bulgar

i_sa_se/          

http://www5.moew.government.bg/?p=52339
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/12/18/2885827_ekoministerstvoto_prez_2016_g_poveche_bulgari_sa_se/
http://www.dnevnik.bg/zelen/2016/12/18/2885827_ekoministerstvoto_prez_2016_g_poveche_bulgari_sa_se/
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Текст: Все повече хора обръщат гръб на найлоновите торбички и се научават да събират 
отпадъците си разделно. Това са изводите от изследване на "Екзакта", поръчано и оповестено от 
Министерството на околната среда и водите.  
Анкети за нагласите на българите са проведени в началото и в края на настоящата година. В първата 
през март малко над 36% от попитаните казват, че избягват да ползват вредните за околната среда 
найлонови пликове, а в края на ноември делът им е вече почти 45%.  
С 4% е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно и с 3.2% - на тези, които 
при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват, за да заема по-малко място като отпадък. 
Делът на българите, които мислят за това е над 40%. Според МОСВ това показва резултат от 
провежданите от министерството политики.  
Друга тенденция, установена в поръчаното проучване, е, че повече българи полагат грижи за 
чистотата на въздуха във всекидневието си, като от 25% на 28% се е увеличил делът на тези, които 
използват сухи дърва за огрев вместо мокри. Добре изсъхналата дървесина отделя по-малко прах в 
атмосферата, отколкото наскоро отсечената. Българите, които използват целенасочено градския 
транспорт вместо личния си автомобил, за да щадят околната среда са се увеличили малко - с 1.8%.  
Почти две трети от анкетираните са на мнение, че основната причина за замърсените територии в 
страната са хората, защото им "липсват екологични традиции и култура". Не се посочва колко от тях 
намират и Министерството на околната среда за отговорно, но се изтъква, че през годината 35% от 
българите са научили, че МОСВ инвестира в пречиствателни станции и още 25% - в подмяна на 
части от остарялата ВиК мрежа.  
"През март 62% от българите са отговорили с "Не знам" на въпроса "Какво прави МОСВ за 
подобряване на екологичната обстановка?". Докато през ноември този процент е паднал два пъти и 
половина - на 26.1%", твърдят резултатите от проучването. 
 
 

Източник: haskovo.marica.bg 
 

Заглавие: РИОСВ- Хасково ще отличи тазгодишните „Приятели на природата“ 
 

Линк: http://haskovo.marica.bg/article/read/31708           
    

 
 

Текст: За шеста поредна година РИОСВ-Хасково ще отличи с грамоти и награди „Приятел на 
природата” за принос в опазването на околната среда и екологичното възпитание на 
подрастващите, информираха от екоинспекцията. Отличията ще бъдат разпределени между 10 
училища, детски градини и доброволци, както и две общини на територията на областите Хасково и 
Кърджали. Наградите са и за активно участие в организираните от МОСВ и РИОСВ- Хасково 
кампании, екоинициативи и конкурси, както и реализирани през годината дейности, целящи 
повишаване на екологичната култура на децата в региона.  
Церемонията по връчването на грамотите и наградите ще е на 22 декември 2016 г., четвъртък, от 
14,00 ч., в залата на РИОСВ-Хасково на ул. "Добруджа" 14, ет. 5. 

http://haskovo.marica.bg/article/read/31708


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 4  

  

Събитието ще включва презентация за информационно- образователните дейности на РИОСВ-
Хасково през годината, връчване на грамотите и наградите на отличените. Предвидена е и 
музикална програма с участието на ДГ "Звънче"- Хасково с ръководител Добринка Мирчева и 
малката поетеса Нели Делева от ОУ "Хр.Смирненски"-Хасково, които бяха между отличените 
"Приятели на природата" за 2014 и 2015 г. 
 
 

Източник: investor.bg 
 

Заглавие: Цветните метали и петролните продукти свиват износа на България за деветмесечието  
За периода вносът на суров петрол и природен газ пада с 38,2%, а на рудите – с над 30% 
 

Линк: http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/cvetnite-metali-i-petrolnite-produkti-svivat-

iznosa-na-bylgariia-za-devetmesechieto-230408/              

 
 

Текст: От януари до септември износът на България намалява с 83,2 млн. евро (0,5%) в сравнение 
със същия период на миналата година, изчислиха експертите на Българската народна банка (БНБ). 
В края на деветия месец на годината от страната са изнесени стоки за 17,252 млрд. евро, докато за 
същия период на 2015 г. експортът възлиза на 17,335 млрд. евро. 
Основен принос за понижението на износа за януари – септември имат групите "цветни метали" – с 
602,8 млн. евро (33,4%) и "петролни продукти" – с 339,3 млн. евро (22,6%). 
Нараства износът на групата "други инвестиционни стоки" с 348,6 млн. евро (36,2%) и "суровини за 
производство на храни" със 189,6 млн. евро (14,5%). 
По стокови групи най-голямо намаление на износа за януари - септември 2016 г. на годишна база се 
наблюдава при групите "мед и изделия от мед". Спадът е с 613,6 млн. евро (37,8%). 
При минералните горива, минералните масла и продукти от тяхната дестилация намалението в 
износа е с 22,4%, което е 432,8 млн. евро. 
Експортът обаче на маслодайни семена и плодове, както и на разни видове семена, се увеличава 
със 128,7 млн. лева (32,2%). 
Със 142% (119.5 млн. евро) на годишна база расте износът при различни видове продукти на 
химическата промишленост. 
Износът за Европейския съюз се увеличава на годишна база с 666,6 млн. евро (6%). 
Делът му в общия износ се повишава от 64,1% за периода от януари до септември 2015 г. до 68,3% 
за същия период на 2016 г. 
Най-много нараства на годишна база износът за Германия – със 181,2 млн. евро (8,3%), за Румъния – 
със 149 млн. евро (10,5%) и за Гърция – с 84,7 млн. евро (7,6%). Намалява износът за Белгия със 
157,9 млн. евро (24,7%). 
Износът за държавите извън Европейския съюз се понижава на годишна база със 749,7 млн. евро 
(12%), като делът му в общия износ намалява от 35,9% за януари - септември 2015 г. до 31,7% за 
същия период на 2016 г. 
Най-голям принос за намалението има износът за Турция (с 205,9 млн. евро – 13,1%), за Китай (със 
154 млн. евро – 35.9%), за Украйна (с 81,6 млн. евро – 61,4%) и за САЩ (със 77,8 млн. евро – 26,5%) 
на годишна база. Износът за Македония нараства с 11,3 млн. евро (4%). 

http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/cvetnite-metali-i-petrolnite-produkti-svivat-iznosa-na-bylgariia-za-devetmesechieto-230408/
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/cvetnite-metali-i-petrolnite-produkti-svivat-iznosa-na-bylgariia-za-devetmesechieto-230408/
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Най-голям дял в общия износ има износът за Германия (13,7% от общия износ, който възлиза на 
2,364 млрд. евро), за Италия (9,6% – 1,655 млрд. евро), за Румъния (9,1% – 1,565 млрд. евро) и за 
Турция (7,9% – 1,599 млрд. евро). 
Вносът (CIF) за януари - септември 2016 г. възлиза на 18,847 млрд. евро, при 19,453 млрд. евро за 
същия период на 2015 г., като намалява с 605,9 млн. евро (3,1%). 
Основен принос за намалението на вноса (CIF) за януари - септември 2016 г. на годишна база с 
671,7 млн. евро, което е 30,1% имат групите "суров петрол и природен газ", рудите – спад в импорта 
с 395,7 млн. евро (38,2%), маслата (със 128,9 млн. евро, 17,6%) и цветни метали (с 84,4 млн. евро, 
15,4%). 
Нараства вносът на групите "други инвестиционни стоки" (със 140,5 млн. евро – 17,1%), "горива, 
различни от суров петрол", природен газ и въглища (с 89 млн. евро – 63%) и дрехи и обувки (с 86,1 
млн. евро – 18,5%). 
Най-голямо понижение на вноса (CIF) за януари - септември 2016 г. на годишна база се наблюдава 
при "минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация" – с 864,2 млн. евро 
(27,6%) и при "руди, шлаки и пепели" – с 395,7 млн. евро (38,2%). Вносът основно нараства при 
различни видове продукти на химическата промишленост  – със 126,2 млн. евро (37,1%). 
Вносът от Европейския съюз нараства на годишна база с 245,9 млн. евро (2,4%), като делът му в 
общия внос се увеличава от 52,4% за януари - септември миналата година до 55,4% за същия 
период на тази година. 
Най-много нараства на годишна база вносът от Полша със 111,7 млн. евро (17,8%) и от Германия със 
110,1 млн. евро (4,8%). Намалява вносът от Гърция с 65,4 млн. евро (8,5%) и от Румъния с 56,5 млн. 
евро (5,4%). 
Импортът от държавите извън Европейския съюз намалява на годишна база с 851,8 млн. евро 
(9,2%), като делът му в общия внос се понижава от 47,6% за деветмесечието на 2015 г. до 44,6% за 
същия период на 2016 г. 
Най-голям принос за намалението на вноса има този от Русия – спад от 689,2 млн. евро (28,7%), 
докато вносът от Китай се повишава със 111,7 млн. евро (8,1%), а от Турция с 95,5 млн. евро (9,2%). 
Най-голям дял в общия импорт (CIF) има вносът от Германия (12,6% от общия внос, 2,380 млрд. 
евро), от Русия (9,1%, 1,711 млрд. евро), от Китай (7,9%, 1,498 млрд. евро) и от Италия (7,9%, 1,489 
млрд. евро). 
 

 

Източник: monitor.bg 
 

Заглавие: Изграждат регионално депо за отпадъци в Джерман, над 100 излизат на протест 
 

Линк: http://www.monitor.bg/a/view/78080-

%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-

%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82            

 

http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
http://www.monitor.bg/a/view/78080-%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-100-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
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Текст: Регионално депо за битови отпадъци ще бъде изградено в землището на село Джерман. 
Такова решение взеха общинските съветници в Дупница по време на провелата се днес общинска 
сесия. Това разбуди духовете сред местните жители, които пристигнаха в Дупница с различни 
плакати в знак на протест. Сред тях имаше много майки с деца, които бяха категорични, че 
"Пиперево и Блатино не искат боклука" и призоваха управляващите да не превръщат село Джерман 
в бунище. 
Само няколко ни по-рано стана ясно, че ако боклукът бъде откаран в село Джерман, ще последват 
протести и блокади на АМ „Струма“. 
„Това е недопустимо! Кой би поискал да има боклуци в населеното си място. Не могат ли тези хора 
да помислят за децата ни, колко вредно би било едно подобно нещо“, гневеше се 34-годишна 
майка от Джерман. 
  
 

Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Общини може да останат без европейско финансиране за завод за отпадъци 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/zelen/finansirane/beneficienti/obshtini/2016/12/16/2885019_obshtini_moje
_da_ostanat_bez_evropeisko_finansirane_za/          
    

 
 

Текст: Националното сдружение на общините в България разкритикува властта, че не взима под 
внимание мнението им при вземане на решения, свързани с дейността им. На последното си 
заседание за годината от сдружението настояха за незабавна среща с министъра на околната среда 
и водите в оставка Ивелина Василева, на която да обсъдят такса "Битови отпадъци", която плащат 
гражданите, съобщиха от организацията. 
Поводът за исканата среща е забавеното приемане на наредбата за определяне на отчисленията, 
които общините заплащат за всеки тон депониран отпадък. От сдружението припомниха, че са 
успели да се договорят за по-ниски ставки за таксата. Промяната обаче още не е направена в 
наредбата на министерството. 
"Резултатът от приключилата през ноември процедура за финансиране на инсталации за 
компостиране на отпадъци е отхвърляне на всички проектни предложения на сдружението. Ще 
настояваме за намиране на възможно решение – в противен случай 11 общини няма да имат 
достъп до европейско финансиране за изграждане на съоръжения за битови отпадъци и то до края 
на програмния период (до 2020 г.)", пише в позицията на сдружението на общините. 
Въпросът, според тях, е от изключителна важност, защото от това зависи колко ще е заплащаната от 
гражданите такса "Битови отпадъци", а сроковете за нейното определяне вече изтичат. 
От сдружението дават за пример и приетите в спешен порядък едностранно от социалното 
министерство промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 
"Вместо по-пълно отваряне на системата към реалните нужди на хората, измененията създават 
нови бюрократични спънки, утежняват административните процедури и нещо повече – нарушават 
правата и навлизат в личното пространство на социално уязвимите граждани", оплакват се от 
организацията. 
Като "още по-неразбираемо" те определят решението за преместване в различни институции на 
деца, младежи и хора с увреждания без условия за това. 

http://www.dnevnik.bg/zelen/finansirane/beneficienti/obshtini/2016/12/16/2885019_obshtini_moje_da_ostanat_bez_evropeisko_finansirane_za/
http://www.dnevnik.bg/zelen/finansirane/beneficienti/obshtini/2016/12/16/2885019_obshtini_moje_da_ostanat_bez_evropeisko_finansirane_za/
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