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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: Анализирани са подземните водни тела между България и Гърция 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=56564 

 
 

Текст: Приключи проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и 
Гърция“. Той  се реализира по програма ВG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ 
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, която се управлява от 
МОСВ. Изпълнители на проекта са Геологическия институт „Ст. Димитров“, Българска академия на 
науките – София в партньорство с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова 
дирекция „Западнобеломорски район“. 
С реализацията на проекта се направи сериозна стъпка към  по-доброто управление на общите 
трансгранични подземни водни тела между България и Гърция.  Събраната  и 
систематизирана  информация ще помогне както за управлението  на подземните води, така и за бъдещи 
изследвания.  Направено е характеризиране на подземните водни тела, оценени са връзката с 
повърхностни води и екосистеми, както и  натискът и рискът за състоянието на подземните води. 
При изпълнението на проекта е анализирано всяко от разглежданите подземни водни тела с оглед 
оценка възможността за пренос на подземни води през границата с Гърция. Направена е и 
идентификация на трансгранични подземни водни тела. Изяснени са    регионалните  хидрогеоложки 
особености и закономерности в слабо изучени райони с разпространение на пукнатинни води. 
Всички основни резултати от изпълнението на проекта са  използвани  при изготвянето на Плановете за 
управление на речните басейни (2016-2021 г) за Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за 
басейново управление на водите. 
  
 

Източник: bta.bg 
 

Заглавие: В с. Белозем ще се проведе Фестивал на белия щъркел 
 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1574832 
 

 
 

Текст: На 13 май в село Белозем ще се проведе дванадесетият Фестивал на белия щъркел. Предвидена е 
богата програма с участието на над 15 състава, съобщи за БТА кметът на селото Иван Тачев.  
По време на събитието НПО "Зелени Балкани" ще раздават образователни дипляни в специален 
Информационен център. Ще има и наблюдение на птиците в Парка на щъркелите.  
Основна идея на мероприятието е да учи децата да живеят в синхрон с природата. Фестивалът се 
провежда под патронажа на МОСВ, а организатори са кметство Белозем и НПО "Зелени балкани".  
През 2005 г. село Белозем е прието в мрежата на Европейските села на белия щъркел, припомни Тачев. 
Тази година фестивалът е международен, защото ще присъстват представители на щъркелови села от 
Турция и Македония.  
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Около номинацията на Белозем за Европейско село на белия щъркел, в района са направени инвестиции 
за около 80 000 евро по проекти, финансирани от Европейски природозащитни фондации, каза кметът на 
селото. През миналата година по проект на НПО "Зелени Балкани" в района е изградена т.нар. "влажна 
ливада" за 30 000 евро, която се простира на площ от 30 декара. В ход е още един подобен проект - за 
втора "влажна ливада", на същата площ, който е на стойност 20 000 евро. Ще бъде закупена и специална 
машина за обработване, почистване и поддържане на тези ливади. Там се оформи прекрасна местност, 
която привлича много влаголюбиви птици, заключи Тачев.  
Паралелно с фестивала в селото ще се проведе и фотопленер, на влажната зона "Кисимови дупки", който 
привлича редица известни имена във фотографията.  
През настоящата година в Белозем гнездят около 42 двойки щъркели. 
  
 

Източник: chernomore.bg 
 

Заглавие: 253 проверки са извършили експертите на РИОСВ-Варна през април 
 

Линк: http://www.chernomore.bg/varna/2017-05-11/253-proverki-sa-izvarshili-ekspertite-na-riosv-varna-
prez-april 
 

 
 

Текст: Експертите на РИОСВ-Варна са извършили 253 проверки на 192 обекта през април. За отстраняване 
на констатирани нарушения са дадени 93 предписания.  
Съставени са седем акта за нарушения на екологичното законодателство. Издадени са три наказателни 
постановления за налагане на имуществени санкции в размер на 8000 лв. и  две санкции за наднормени 
замърсявания на околната среда в общ размер 1 123 лв./мес. 
Постъпилите в РИОСВ-Варна суми от санкции са 9 807 лева. От тях 7 845 лева ще бъдат преведени на 
общините, на чиято територия са санкционираните обекти. Общините, които ще получат приходи от 
наложени санкции са: Варна – 93,60 лева, Генерал Тошево – 468,80 лева, Добрич – 330,40 лева, Добрич - 
селска 571,20 лева, Долни Чифлик - 1 538,40 лева, Провадия - 2 624,20 лева и Девня – 2 219,20 лева. 
Средствата трябва да бъдат използвани за реализирането на екологични проекти. 
 През април на „зеления” телефон са постъпили 28 сигнала,  12 от тях са основателни, 15 – 
неоснователни. Предстои извършване на проверка по един от постъпилите сигнали.  
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: 213 хиляди еко-автомобила са продадени в Европа за първото тримесечие на 2017 
 

Линк: https://greentech.bg/ 
 

 
 

Текст: Бързото нарастване на търсенето на екологични превозни средства продължава и продажбите на 
автомобили с „алтернативни горива“ са нараснали значително в цяла Европа от началото на годината, 
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според най-нови данни. За първото тримесечие на годината е налице 38% ръст на продажбите на еко-
автомобили в сравнение със същия период на миналата година. Цифрите бяха публикувани от 
Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) и обхващат 32 европейски държави. 
Статистиката показва, че през първото тримесечие на тази година има 212 945 нови регистрации за еко-
автомобили в цяла Европа. 47 196 от тях са електромобили с батерии, годни за презареждане. Година по-
рано, през първото тримесечие на 2016 г., от този вид превозни средства са били продадени 36 322 броя. 
Хибридните превозни средства се радват на най-голям растеж с продадени общо 111 хиляди коли. Този 
сегмент отблеязва 61,2% растеж на годишна база. 
Около 10% е ръстът при колите, задвижвани с пропан или природен газ. От този вид през първата четвърт 
на годината са продадени почти 55 хиляди. 
Електромобили с батерии 
Лидер при продажби на електромобили е Франция, където през първото тримесечие на настоящата 
година са продадени 7 400 коли. Ръстът спрямо същия период на миналата година е неголям като 
процент – 23%, но няма друга страна в Европа, която да може да се похвали с 6000 продадени 
електромобила за първата четвърт на предходната година. 
Удвояване е налице в Германия през Q1’17. Там са продадени 5 060 електромобила, докато зьа същия 
период на миналата година те са били 2 332. 
Великобритания същио е сред фаворитите с продадени 4 634 електромобила през първата четвъртина на 
2017 година – 46,5% скок спрямо същия период на предходната година. 
В процентно изражение най-голям напредък отчита Словакия: 237,5 на сто ръст. В абсолютни цифри 
обаче картината не е чак толкова сериозна: продадените електромобили са 27 общо – в сравнение с 8 
година по-рано. Подобна е ситуацията в Полша където ръстът е 200%, но в абсолютни цифрри 
увеличението е от 22 електромобила (продадени през първата половинан а миналата година) до 66 
електромобила през първата четвърт на 2017 г. 
България е единствената, за която са налице нулеви данни в сектора електромобили. 
Общо 32 627 електромобила са продадени в страните от Европа през първото тримесечие на годината. 
Нарастването възлиза на 37,2 на сто – година по-рано за първата четвърт са били продадени 23 536 
електромобила. 
Хибриди с презареждаеми батерии 
Великобритания е пазаът, където са продадени най-много хибридни коли с презареждаеми батерии: 
6730. Година по-рано обаче тези продажби са били повече – 7440. Германия е втора по абсолютен брой 
на продажбите сд 5264 хибрида с презареждаеми батерии, продадени през първото тримесечие. Налице 
е над 50% ръст. Швеция е трета в класацията с 2762 продадени коли от този вид. Страната се радва на 
почти 80% ръст. 
Унгария е страната, която отчита най-голямо развитие в процентно изражение: 225% ръст, макар че в 
абсолютна стойност пазарът не е впечатляващ – продадени с 65 коли от този вид, в сравнение с 20 броя 
година по-рано. 200% ръст е налице в Гърция, където бройките също са малки: 33 коли през Q1’2017 в 
сравнение с 11 коли година по-рано. Трета по ръст е България, която отчита 100% нарастване, ала с 2 
продадени коли през първата четвърт на 2017 г. на фона на 1 продажба за същия период на миналата 
година… 
Общо 62 340 хибридни коли с презареждаеми батерии са продадени в Европа през първата четвърт на 
2017 г. 
Когато се вземат под внимание всички видове хибриди, продадените през първото тримесечие достигат 
118 194 коли. 
 
 

Източник: ecology-bulgaria.com 
 

Заглавие: Община Пловдив прилага европейски модел за събиране на отпадъците 

Линк: http://ecology-bulgaria.com/article/2249-obshtina-plovdiv-prilaga-evropeyski-model-za-sabirane-na-
otpadacite 
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Текст: Първоначалните резултати от пилотния проект за разделно събиране два пъти месечно на 
отпадъци от пластмасови, метални и хартиени опаковки в 50-литрови жълти чували от домакинствата в 
кв. Коматево са много добри, информира директорът на "Чистота" Иван Стоянов. При първото 
обслужване са събрани общо 90 броя чували с тегло на отпадъците 260 кг. 
Същевременно продължава и дейността на общината по проекта за разделно събиране на растителни 
отпадъци в кварталите Коматево и Прослав. За целта в кв. Прослав са разположени 38 кафяви съда тип 
"Ракла" с вместимост 1100 куб. м, а в кв. Коматево – общо 930 контейнера тип "Кука", 740 от които са с 
вместимост 240 л, а останалите 190 – 120 л. 
"Умоляваме гражданите да изхвърлят в контейнерите само растителен отпадък. По този начин ще 
запазим града си чист, като използваме събраното по предназначение, и ще се намали количеството 
смесени битови отпадъци, които извозваме до депата в Шишманци и Цалапица", призова Иван Стоянов.  
 
 


