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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Все повече хора обръщат гръб на найлоновите торбички 
 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=52360             

   

Текст: Все повече хора обръщат гръб на замърсяващите найлонови торбички. Това показва 
сравнението на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. 
по поръчка на Министерството на околната среда и водите за замерване на резултатите от 
провежданите политики. През март 36,4 % от запитаните казват, че се въздържат от употребата на 
найлонови торбички. В края на ноември делът им се увеличава на 44,9%. 
С 4% (до 43 на сто) е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3,2% (до 
41,9 на сто) на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват. Това показва, че 
постепенно се променя отношението към отпадъците – на тях започва да се гледа като на ресурс. 
Все повече българи полагат грижи и за чистотата на въздуха във всекидневието си. През март 25,3% 
от анкетираните отговарят, че използват сухи дърва за огрев вместо мокри. За сравнение през 
ноември процентът им се увеличава на 28,9. Известно е, че добре изсъхналата дървесина отделя 
по-малко прах в атмосферата, отколкото наскоро отсечената. Макар и бавно, нарастват и българите 
(с 1,8%), които използват целенасочено градския транспорт вместо личния си автомобил. 
Запитаните осъзнават, че основна причина за замърсените територии в страната са хората поради 
липса на екологични традиции и култура. На тази позиция са 60,6%. Любопитни са и отговорите на 
въпрос: “Кое от направеното по Оперативна програма „Околна среда“ е допринесло в най-голяма 
степен за чистотата на околната среда и опазването на природата?“. Според най-голяма част от 
анкетираните това се дължи на новите 51 пречиствателни станции. Хората са все по-информирани 
за инвестициите, които се грижат за здравето им и повишават качеството им на живот. През март 
2016 г. едва 6,5% от българите знаеха, че МОСВ инвестира в строителство на пречиствателни 
станции. В края на годината този процент е чувствително увеличен – на 35,9 на сто. За проектите за 
подмяна на 2600 км ВиК мрежа през пролетта бяха чували едва 3,4 на сто, а сега – 25,5%. С депата 
за отпадъци картината е сходна – през март за строителството им са знаели едва 1,9 на сто от 
хората. Сега процентът е 16,6. 
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 %. Расте и доверието към министерството – два пъти е увеличен процентът на 
хората, които се доверяват на МОСВ за опазване на околната среда. 
Тези позитивни промени в нагласите на хората се дължат не само на усилията за усъвършенстване 
на законодателството, затягане на контрола и инвестициите, но и на медийните публикации и 
дискусиите на екологична тема, както и на новата информационно-образователна кампания на 
МОСВ „Яко е да си еко“, която привлече за популяризиране на „зелената“ идея известни личности 
като Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, зоолога и алпинист Боян Петров, певците Поли Генова 
и Ангел Ковачев. 
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Източник: agro.bg 
 

Заглавие: Кампания на МОСВ учи децата на любов към природата 
 

Линк: http://agro.bg/news/article61490.html         

 
 

Текст: 400 деца от софийски училища участваха в открит урок на Министерството на околната среда 
и водите. Информационно-образователната кампания „Яко е да си еко“ учи децата как да 
изхвърлят отпадъците разделно и да пестят ресурсите на природата. 
Децата в залата се надпреварваха да отговарят на въпросите, идващи от сцената. А за най-бързите 
имаше и награди. С интерес разбраха, че сухите дърва за огрев замърсяват с по-малко прах 
природата, отколкото влажните. А за чистотата на околната среда можем да помогнем, 
придвижвайки се с колело. 
Кампанията стартира през миналата година със Зелената олимпиада, в която участваха над 7000 
деца. 
Към „Яко е да си еко“ се присъедини и певицата Поли Генова. Посланието на новата й песен „Моята 
природа“ е към младите хора и тяхното дейно участие в съхранението на природата. 
През 2017-та кампанията ще се разгърне с нов акцент – екоспектакли за биоразнообразие и чистота 
на водите. 
 
 

Източник: velikotarnovo.utre.bg 
 

Заглавие: 103 проверки извърши РИОСВ-Велико Търново през ноември 
 

Линк: http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/12/19/406046-
103_proverki_izvurshi_riosv_veliko_turnovo_prez_noemvri            
    

 
 

Текст: През месец ноември експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършили 103 проверки на 
97 обекта на територията на областите Велико Търново и Габрово. Издадени са 18 предписания, 
съставени са седем акта за установени административни нарушения на Закона за управление на 
отпадъците (4), Закона за водите (2) и за неизпълнение на предписания (1). Издадени са седем 
наказателни постановления на обща стойност 10 700 лева. 
Извършени са три проверки по постъпили сигнали в РИОСВ за нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци в землищата на селата Леденик и Шемшево, и на гр. Дебелец, общ. Велико Търново. 
Проверки на място са установили, че сигналите са основателни и са дадени предписания на 
кметовете за тяхното почистване. При последващи проверки е установено, че предписанията са 
изпълнени. 
Проверен е сигнал от Областния управител на област Габрово за нарушения при извършване на сеч 
в местност над кв. „Нова махала“ на гр. Габрово. Извършена е съвместна проверка с представител 

http://agro.bg/news/article61490.html
http://www.velikotarnovo.utre.bg/2016/12/19/406046-103_proverki_izvurshi_riosv_veliko_turnovo_prez_noemvri
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на Басейнова дирекция (БД) - Плевен. Установено е, че имотите, в които се извършва сечта, не 
попадат в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 и защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии. За установеното нарушение - засипване на дере в района, БД 
ще предприеме съответните административни мерки по реда на Закона за водите. 
След сигнал, подаден от гражданин за силно запенване на р. Янтра при моста на с. Крушето, е 
извършена незабавна проверка. Взета е водна проба, която е анализирана от РЛ-Велико Търново. 
Получените резултати показват, че няма замърсяване на водата. Извършена е проверка и на цех за 
оползотворяване на маслени утайки в с. Куцина, тъй като от дейността се продуцират отпадъчни 
води. Установено е, че те се извозват до ГПСОВ-Г.Оряховица. Не са констатирани нарушения или 
директно заустване в р. Янтра и нейни притоци. 
През месеца са издадени четири заповеди на дружества за маркиране с трайни знаци на 
обработваеми земеделски имоти, граничещи със защитена местност „Божурлука“ и защитена 
местност „Находище на българска гърлица“ в землището на с. Хаджи Димитрово, община Свищов. 
Целта е предотвратяване на вредни въздействия върху защитените територии. 
 
 

Източник: dnesbg.com 
 

Заглавие: Злaтapицa пoлyчaвa близo 290 000 лв. зa зaкpивaнe нa дeпoтo зa oтпaдъци 
 

Линк: http://www.dnesbg.com/pari-i-vlast/zlataritsa-polutchava-blizo-290-000-lv-za-zakrivane-na-

depoto-za-otpadatsi.html               

 
 

Текст: Злaтapицa пoлyчaвa 289 798 лв. зa зaкpивaнe и peкyлтивaция нa cтapoтo cмeтищe зa твъpди 
битoви oтпaдъци. Сpeдcтвaтa ca oдoбpeни нa пocлeднoтo зaceдaниe нa Пpeдпpиятиeтo зa 
yпpaвлeниe нa дeйнocтитe пo oпaзвaнe нa oкoлнaтa cpeдa (ПУДООС), кoeтo ce пpoвeдe пpeз 
oктoмвpи 2016 г. Мaлкият гpaд вeчe ce включи в Рeгиoнaлнaтa cиcтeмa зa yпpaвлeниe нa 
oтпaдъцитe зaeднo c Вeликo Tъpнoвo, Елeнa, Гopнa Оpяхoвицa, Ляcкoвeц и Стpaжицa, кoитo 
извoзвaт oтпaдъцитe cи дo вeликoтъpнoвcкoтo ceлo Шeмшeвo. 
Зa зaкpивaнe нa cтapoтo cмeтищe cpeдcтвa oт ПУДООС пoлyчи и Сyхиндoл. Финaнcиpaнeтo e зa 405 
470 лв., бeз ДДС. Въпpocнoтo дeпo, paзпoлoжeнo въpхy 20 дкa, щe ce изпoлзвa зa пacищe дo тpи 
гoдини cлeд peкyлтивaциятa мy. Смeтищeтo ce e изпoлзвaлo oт 1971 дo 2008 г. Слeд тaзи дaтa 
Общинaтa извoзвa oтпaдъцитe cи в Сeвлиeвo. Имa oбaчe eднa мaлкa пoдpoбнocт. Зapaди 
кoнcтaтиpaни нapyшeния пpи пpoвeждaнe нa oбщecтвeнaтa пopъчкa зa изпълнитeл нa 
peкyлтивaциятa, ПУДООС e caнкциoниpaлa oбщинaтa c 2 пpoцeнтa oт cтoйнocттa нa финaнcиpaнeтo, 
кoитo ca зa cмeткa нa oбщинcкия бюджeт. 
Дoceгa финaнcиpaнe oт ПУДООС зa зaкpивaнe нa cтapитe cи дeпa ca пoлyчили cъщo Дeбeлeц и 
Килифapeвo. Одoбpeнитe cpeдcтвa ca oбщo зa нaд 255 000 лв. Пpoeкти зa peкyлтивaция имaт и 
ocтaнaлитe oбщини oт Рeгиoнaлнaтa cиcтeмa зa yпpaвлeниe нa oтпaдъцитe. Нaй-гoлямo щe бъдe 
финaнcиpaнeтo нa Общинa Вeликo Tъpнoвo зa зaкpивaнe нa cтapoтo cмeтищe в Шeмшeвo. 
Общинaтa иcкa нaд 6 млн. лв. 
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Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Германия налива 250 млн евро в схема за подпомагане на водородни автомобили 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/69738        
    

 
 

Текст: Министерството на транспорта на Германия ще инвестира 250 милиона евро до 2019 г., за да 
насърчи развитието на водородните автомобили. Схемата има за задача да направи този вид 
превозни средства „годни за масово производство“. Това съобщи германският вестник Die Welt, без 
да цитира източниците си. 
Част от парите ще бъдат използвани за научно-изследовтелска работа. Целта ще е този вид коли да 
станат конурентоспособни. Друга част от финансирането ще се използва за разгръщането на 
неоходимата инфраструктура от станции за зареждането на превозните средства с водородни 
горивни клетки. 
Германското правителство се е съгласило да подкрепи и конкретна програма за подкрепа за коли с 
водородни горивни клетки, които ще продължи до 2026 г., пише изданието. 
“С развитието на електромобилността, автоматизирането на колите и развитието на автомобилната 
свързаност, най-голямата революция в а мобилността от самото изобретяване на автомобила до 
днес ни предстои“, казва министърът на транспорта Александър Добриндт пред вестника. 
 
 

Източник: zapernik.com 
 

Заглавие: Търсят крадец на кабели от тролейбусната мрежа на Перник, намериха БМВ на мястото 
на престъплението 
 

Линк: http://zapernik.com/2016/12/19/19374/           
    

 
 

Текст: Престъплението е извършено на 16 декември през нощта, а сигналът в полицията е подаден 
около 08, 45 ч. Разследващите установили, че са откраднати около 80 метра проводник, който бил 
оставен в колектор на ул. „Първи май“ в областния център. На място бил установен и иззет лек 
автомобил „БМВ“, в който имало лични документи на перничанин, който е и най-вероятния 
извършител на деянието. Иззети са още ножовка и метална щанга.  
Започнато е досъдебно производство и извършителите са в процес на установяване.  
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