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За 41-ва поредна година броим зимуващите 
водолюбивите птици в България 

http://www.ngobg.info 

11 Януари 2017  

От 13 до 15 януари 2017 г. Българското дружество за защита на 
птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) 
организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 
100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, 
обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички 
големи водоеми в страната от 13 до 15 януари 2017 г. В същия период 
ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и 
страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни 
зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички 
големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват 
водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и 
разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на 
въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви 
са основните заплахи за тях?”  

 „Целта на преброяването е да събере точна информация, която да 
послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на 
наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, 
която обитават птиците и хората”, коментира Свилен Чешмеджиев, 
координатор на преброяването от БДЗП. „Тези проучвания са особено 
важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, 
която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга 
всеки от нас”, допълни той. 

Тази зима станахме свидетели на резки температурни промени – от 
пролетни температури през декември до вледеняващи студове в 
началото на януари. Тези промени са свързани и с промяна в броя на 
зимуващите у нас водолюбиви птици. През изминалите седмици са 
установени няколко интересни и редки за страната видове птици, 
дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са значителна численост 
на тундров (малък) лебед, и и световно застрашените малки белочели и 
червеногуши гъски и ледените и тръноопашати потапници.  

 

http://www.ngobg.info/
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България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви 
птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като 
червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата 
потапница, къдроглавият пеликан, ледената и кафявоглавата потапница 
и други.  

 Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в 
международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в 
областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и 
доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на 
водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, 
много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. 
Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 
25 000 влажни зони. 

 Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по 
околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска 
орнитологична централа, Федерация „Зелени Балкани”, Фонд за дивата 
флора и фауна и ДПП „Персина" – гр. Белене. Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в 
осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и 
експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки 
за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването ще 
окажат ДЛС “Дикчан”  с. Сатовча и ДГС – Гоце Делчев, които ще 
подпомогнат преброяването в района на р. Места и яз. Доспат. 
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Започва преброяването на зимуващите 
водолюбиви птици 

http://pazardjik.marica.bg 

12-01-2017 

От 13 до 15 януари 2017 г. Българското дружество за защита на 
птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) 
организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас, 
съобщават от РИОСВ - Пазарджик. Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на 
преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите 
регионални звена.  
 
Над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори 
обединяват усилията си в повече от 40 екипа. От 13 до 15 януари те ще 
посетят всички големи водоеми в страната. В същия период ще бъдат 
преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от 
Африка. 
 
В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи 
Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и 

реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите 
птици. Най-значимите влажни зони в област Пазарджик са язовир 
“Тополница”, рибарниците край с. Звъничево и с. Бошуля, 
микроязовири и поречието на река Марица. Във водоемите, 
разположени в близост и северно от реката, в яз. „Тополница”, в 
микроязовири край селата Карабунар и Лесичово и във водоемите на 
ВЕЦ „Алеко” ще бъдат изброени зимуващите там водолюбиви птици. 
В акцията ще участват експерти и специалисти от РИОСВ - 
Пазарджик, съвместно с екипи на СНЦ „Зелени Балкани” и Българско 
дружество за защита на птиците. Участниците ще отчетат броя, вида и 
разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на 
въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви 
са основните заплахи за тях?” 

 

 
 
 
 

http://pazardjik.marica.bg/
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Близо 700 000 водолюбиви птици бяха установени 
по време на Среднозимното преброяване  
http://fermera.bg 
17 Януари 2017  
 
Предварителните данни от проведеното 41-во Среднозимно 
преброяване на водолюбивите птици в България, което се проведе от 
13 до 15 януари, показаха едни от най-високите числености, 
установени за последните години. Преброени са над 400 000 големи 
белочели и около 44 000 от световно застрашените червеногуши 
гъски. За последно такова голямо струпване на зимуващи гъски бе 
установено през 2013 г., когато бяха и наблюдавани рекордните за 
страната над 54 000 червеногуши гъски – почти цялата световна 
популация на вида. Към момента са обработени около 80% от данните, 
като са регистрирани 686 762 индивида от над 150 вида. 

В преброяването участваха 41 екипа от експерти и доброволци на 
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС), Регионалните инспекции по околна 
среда и водите (РИОСВ), Ловни сдружения и представители на други 
неправителствени организации. Те успяха да обходят и съберат данни 
за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас. Повече от 80% от 

екипите използваха мобилното приложение SmartBirdsPro, разработено 
от БДЗП за събиране на данни за биоразнообразието. Благодарение на 
него още днес, в понеделник са налични по-голямата част от данните. 

Сред интересните наблюдения са голямото струпване на зимуващи 
диви гъски в района на Бургас, сред които редките за страната малки 
белочели гъски и една белобуза гъска, наблюдения на розови 
фламинги в Източните Родопи и рекорден брой тръноопашати 
потапници в нетрадиционно за този вид място – язовир Розов 
кладенец. Сред  по-интересните установени видове са: къдроглави 
пеликани, морски орли, тундрови лебеди, ушати гмурци, 
червеноклюни  и белооки потапници, качулати корморани, звънарки, 
голяма черноглава чайка, голям воден бик, червеноврати гмурци и 
много други. 

Екипите трябваше да се справят и с нелеките климатични условия в 
страната по време на преброяването. Всички по-малки язовири и 
рибарници бяха изцяло замръзнали, поради задържалите се ниски 
температури от началото на месец януари, а ледоходът по река Дунав 
надхвърляше 50% при някои от участъците на броене. 

 „Проучванията за състоянието на зимуващите птици са особено важни 
и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на 

http://fermera.bg/
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дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас. 
На много места бяха установени изтощени и бедстващи птици, което 
определя и необходимостта от осигуряване на спокойствие в тези 
трудни за птиците климатични условия“, коментира Свилен 
Чешмеджиев от БДЗП, национален координатор на преброяването. 
„Резултатите могат да се интерпретират като показател за промените в 
средата и още веднъж да подчертаят ролята на птиците като важен 
индикатор за състоянието на средата, в която живеем.“ 

        
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви 
птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като 
червеногушата гъска, малката белочела гъска, кафявоглавата 
потапница, ледената потапница, тръноопашатата потапница, 
къдроглавият пеликан, ушатият гмурец и други. 

             
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в 
световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта 
на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. През тази 
година то се проведе за 51-ви път, като България се включва 10 години 
по-късно в инициативата. То се осъществява едновременно и 
синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално 

точно преброяване на водолюбивите птици. На международно ниво 
информацията се обобщава от организацията Wetlands 
International. Преброяването дава оценка за състоянието на 
популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, 
където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа 
Натура 2000. 

Повече информация за тенденциите и численостите на отделните 
видове можете да намерите тук. 

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по 
околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация 
„Зелени Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна, СЛРБ и ДПП 
„Персина“ – гр. Белене. Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на 
преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите 
регионални звена. Съдействие в преброяването оказаха ДЛС “Дикчан”  
с. Сатовча и ДГС Гоце Делчев, които подпомогнаха преброяването в 
района на яз. Доспат и гр. Гоце Делчев. 

 

http://wpe.wetlands.org/
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Международният план за опазване на египетския 
лешояд в онлайн платформата SAP Tracking Tool 

http://bspb.org 

16.02.2017 

Международният план за действие за опазване на балканската, 
кавказката и централно-азиатската популация на египетския лешояд по 
миграционния му път и в местата за зимуване (EVFAP) е първият план, 
качен на онлайн платформата на BirdLife International за международни 
планове за действие за опазване на видове, създадена в рамките на 
проекта  LIFE EuroSAP. 
  

Целта на LIFE EuroSAP е да се бори с най-сериозните заплахи, 
засягащи 16 от най-емблематичните и застрашени от изчезване видове 
птици в Европа. Сред тях са обикновеният буревестник, кадифената 
потапница, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан, 
гургулицата, брадатият лешояд, черният лешояд. 
 

Платформата предоставя възможност за проследяване на 
разработването и прилагането на международни планове за действие за 
опазване на птиците. В нея може да намерите основни документи, 
линкове към онлайн бази данни, природозащитни проекти или да се 
свържете с хората, участващи в разработването на конкретни планове 
за действие. 
  

В момента се провежда обществено допитване относно Планa за 
действие за опазване на египетския лешояд (EVFAP). Целта на 
допитването е максимално да се подобри качеството на съдържанието 
и заключенията, съдържащи се в EVFAP. Получените коментари ще 
бъдат прегледани и при възможност ще бъдат включени във финалния 
вариант на EVFAP, който ще бъде завършен през март 2017 г. и ще 
бъде интегриран като ключов елемент на Многовидов план за действие 
за опазване на афро-евразийските лешояди  (Vulture MsAP). Този план 
в момента е в процес на подготовка и ще бъде приет на 12-та среща на  
Конференцията на страните (COP12) към CMS през Октомври 2017 г. 
на Филипините. Напомняме, че крайният срок за коментари е 20-ти 
февруари 2017 г. 
  

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/project/life-eurosap
http://trackingactionplans.org/SAPTT/sapTimeline/48
http://www.lifeneophron.eu/bg/news-view/434.html
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Неоникотиноидните пестициди са по-голяма 
заплаха за дивите пчели и други животни 
отколкото сме предполагали 

 http://www.greenpeace.org 
 
14.01. 2017 
  
Ново изследване на учени от Университета в Съсекс показва реалната 
заплаха от използването на тези вещества. Ограниченията на 
настоящата частична забрана в ЕС са разобличени  

Брюксел, 12 януари 2017 г. – Неоникотиноидните пестициди 
представляват сериозен риск не само за медоносните пчели, но и за 
много други видове, според ново научно изследване, публикувано от 
„Грийнпийс“. [1] Анализът, осъществен от учени от университета в 
Съсекс, преглежда нови данни от стотици проучвания, публикувани 
след приемането на частичната забрана на пестицидите клотианидин, 
имидаклоприд и тиаметоксам през 2013 г. [2] Учените откриват 
рискове за медоносните и земните пчели, пеперудите и водните 
насекоми, с възможни вълнообразни ефекти върху хранителната 
верига. 

Въз основа на новите открития, „Грийнпийс“ призовава Европейската 
комисия да забрани напълно неоникотиноидите и да популяризира 
екологичните алтернативи в земеделието. 

„Аргументът, че неоникотиноидите допринасят за намаляването на 
дивите пчели и изострят проблемите със здравето на медоносните 
пчели е по-силен, отколкото когато частичната забрана на ЕС бе 
приета. В допълнение към пчелите, неоникотиноидите могат да бъдат 
свързани с намаляването на пеперудите, птиците и водните насекоми. 
Имайки доказателства за толкова широкоразпространено вредно 
действие върху околната среда, би било предпазливо да разширим 
сегашните ограничения върху употребата на тези пестициди, 
прилагани от ЕС“ - заявява Дейв Гулсън, професор по биология и 
водещ европейски експерт по екологията на земните пчели. 

„Колко още щети трябва да бъдат нанесени преди ЕС да забрани тези 
пестициди? Науката ясно показва, че неоникотиноидите са широко-
разпространени и устойчиви в околната среда, не само по земеделските 
полета. Тези вещества са често срещани в почвата, водата и дивите 
цветя. Трябва да премахнем силни невротоксини, като 
неоникотиноидите, от земеделските ни земи и околната среда“ - 

http://www.greenpeace.org/
http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/problemi/neonikotinoidi-i-riskovete-za-okolnata-sreda-doklad/
http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/problemi/neonikotinoidi-i-riskovete-za-okolnata-sreda-doklad/
http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/problemi/neonikotinoidi-i-riskovete-za-okolnata-sreda-doklad/
http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/problemi/neonikotinoidi-i-riskovete-za-okolnata-sreda-doklad/
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посочва от своя страна Марко Контиеро, директор по земеделските 
политики в офиса на „Грийнпийс“ в Брюксел. 

„Новите научни данни недвусмислено показват, че неоникотиноидните 
пестициди са сериозна заплаха за много повече животински видове, 
отколкото се предполагаше до скоро и това е силен аргумент за 
тяхната пълна забрана. В добавка, актуална информация за 
земеделските добиви показва, че частичната забрана в ЕС не обрича 
добивите на земеделските производители, както твърдят пестицидните 
компании“ - обяснява Меглена Антонова, координатор „Екологично 
земеделие“ в „Грийнпийс“- България. 

Докладът потвърждава, че неоникотиноидите представляват огромен 
риск за много видове като пеперуди, обитаващи земеделски площи, 
водни насекоми и дори птици като домашното врабче и яребицата. 
Водните насекоми биват изложени като резултат от изтичането на 
неоникотиноиди от земеделските земи, разпръскването на пестициди 
по време на сеитба и третиране на културите със съответното 
оборудване и дори от системите за напояване в парниците. 

 

Пчелари се оплакват от масово унищожаване на 
пчелите заради ползване на пестициди  
 
Actualno.com 
22.02.2017 
 
В България има места, на които 80% от пчелите са изчезнали или 
измрели. Едно от тези места е Костинброд, а на места в Гоце Делчев 
има 100% загуби. Според Николай Куменов, председател на 
Федерацията на българските пчелари, основна причина за тази 
трагедия е използването на определен вид пестицид-неоникотиноид. 
Той по принцип се ползва срещу много агресивни вредители т.е. при 
определени случаи, обясни пчеларят. Зърнопроизводителите масово 
третират културите си с този пестицид и никой не се съобразява с 
печеларите, заяви Куменов пред Нова телевизия. Смъртността при 
пчелите у нас достига 60% Припомняме, че по Наредба би трябвало 
преди ползване на пестициди от земеделски производители да има 
специални уведомления за пчеларите, за да може да приберат и да не 
пускат пчелите. През годините обаче многократно е имало оплаквания 
от пчеларите, че земеделците и особено крупните зърнопроизводители 
изобщо не се съобразяват с наредбата. 
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По думите на Михаил Михайлов, председател на Обединения 
български пчеларски съюз, загубите на печели са между 30 и 50%, но 
ще е напълно ясно в края на март и началото на април, когато се води 
преброяване. Михайлов заяви, че трябва да има държавна помощ и тя 
може да бъде осигурена по мярката De minimis т.е. минимална 
държавна помощ, която не уврежда конкуренцията на пазара. Пчеларят 
каза обаче, че такава помощ всъщност се дава само на пчелари, които 
са и земеделски производители. От правилото de minimis са изключени 
заради спецификата им секторите рибарство, аквакултури и първично 
производство на селскостопански продукти. Предприятията от тези 
сектори могат да получават държавни помощи в размер, надвишаващ 
значително прага за минимална помощ. Дейностите по заготовка на 
селскостопанските продукти с цел тяхната първа продажба, 
осъществени в рамките на земеделското стопанство, както и първата 
продажба на прекупвачи или преработватели също се изключват от 
правилото de minimis. 
 
И Куменов, и Михайлов предупредиха, че някои неоникотиноидни 
пестициди са канцерогенни. Те поискаха нова забрана на тези 
пестициди, а Михайлов каза, че "всяка трета хапка на трапезата на 
българина идва заради печелите". Припомняме, че ЕК удължи 
временната забрана за ползване на неоникотиноиди, но според 

"Зелените" земеделски производители са настояли за дерогация за тази 
година т.е. да падне временно забраната за определени 
неоникотиноиди. През миналата година два такива пестициди бяха 
ползвани заради дерогация, потвърди и Михаил Михайлов. В момента 
ЕС изчаква доклад за три неоникотиноидни пестицида и влиянието им, 
за да реши дали да не наложи пълна забрана за ползването им. За два 
от пестицидите Европейската агенция по храните (EFSA) вече е 
сигурна на база лабораторни изследвания, че са вредни за печелите, но 
за третия все още производителят Syngenta се бави с предоставянето на 
неоходима за завършването на изследването информация. 
 
Огромен е натискът на корпорациите, 
произвеждащи неоникотиноиди 

https://trud.bg 

Изтече двегодишният мораториум на Европейската комисия върху 
употребата на опасни за пчелите пестициди. На теория забраната е в 
сила до вземането на друго решение, но на практика през 2017 г. ЕК 
позволява на всяка държава членка сама да реши дали да използва 
селскостопанска продукция неоникотиноидните пестициди, които 
вредят на пчелите и на останалите опрашители. 

https://trud.bg/
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Предстои България, също и останалите страни от ЕС, да предостави 
становище по въпроса в Министерството на земеделието, а след това и 
в Брюксел. 

Европейската агенция за безопасност на храните е издала препоръка за 
окончателна забрана на два особено вредни химикала, които са 
неоникотиноидни пестициди. Мораториум обаче все още няма на този 
етап заради силния натиск на корпорациите. 

През последните няколко години пчелите изчезват и това се превръща 
в световен проблем, тъй като намаляват и способностите им да 
опрашват и да задоволяват с това потребностите на човечеството. Тези 
насекоми са основен опрашител на 80% от растенията на планетата и 
на една трета от храните, които консумираме. 

През 2016 г. Френската национална агенция за здравна сигурност 
публикува заключенията си относно рисковете от субстанциите в 
инсектицидите, базирани на неоникотиноиди, за пчелите и за други 
насекоми. Според него, ако липсват подходящи мерки за управление, 
използването им причинява тежки отрицателни последици за 
различните видове опрашители. 

Грийнпийс призова да не се използват вредни за 
пчелите пестициди в България 
 
http://zemia-news.bg 
  

Екологичната организация „Грийнпийс“ в България призова министъра 
на земеделието проф. Христо Бозуков и изпълнителния директор на 
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев 
да не допускат използването на неоникотиноиди (вид пестициди) на 
територията на България. В писмо до двете институции организацията 
цитира официални данни за вредата от неоникотиноидите за пчелите и 
научни анализи. Според екоактивистите държавите членки на ЕС 
трябва да забранят използването на тези препарати. 

Неоникотиноидите са навсякъде в нашата околна среда, те замърсяват 
почвата, водата и естествената растителност, казва екоорганизацията. 
Според нея тези пестициди създават рискове и за дивите животни – 
пеперуди, бръмбари и водни насекоми, което може да се отрази на 
цялата хранителна верига. „Всички пестициди трябва да бъдат 
внимателно наблюдавани за ефектите им върху пчелите, преди да се 
вземат регулаторни решения за употребата им“, пише в писмото. 

http://zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/48447-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://zemia-news.bg/index.php/zemedelie-3/48447-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
http://zemia-news.bg/
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Бившият агроминистър Десислава Танева заяви през април 2016 г. 
пред парламентарната земеделска комисия, че са давани разрешения за 
използване на неоникотиноидите не за пръскане, а само за третиране 
на семена на царевица и слънчоглед заради появили се вредители. 

 

Масово измират пчелите в България 

Лоби у нас за разрешаване на опасни пестициди 

https://trud.bg 

Тежки загуби отчитат пчеларите в цялата страна. Масово измират цели 
пчелни семейства, като в някои райони на страната загубите 
надхвърлят 50%, разказаха пред “Труд” потърпевши. Една от 
основните причини е тежката зима с минусови температури в 
комбинация с оскъдна за летящите насекоми паша миналата година. 

“2016 година не беше благоприятна, тъй като заради недостатъчно 
валежи пчелите не успяха да съберат достатъчно прашец, за да 
издържат суровите зимни месеци”, разказват производители на 
биологично чист мед от село Брестово, област Ловеч. 

Те съветват пчеларите да не делят изкуствено семействата с цел 
увеличаване броя на кошерите, тъй като това отслабва колонията и я 
прави уязвима на лоши метеорологични условия и на нападения на 
други насекоми като търтеи и стършели. 
Ентомолози (специалисти по насекомите) посочват, че колкото по- 
студена е зимата, толкова повече мед е нужен на пчелите, тъй като в 
кошера трептят с крилца по-интензивно, за да се стоплят. 

Освен гладна смърт се отчитат загуби и вследствие на химикали, с 
които се обработват селскостопански култури, атрактивни за пчелите. 

В някои области като Плевенско и Ловешко още през есента пчеларите 
са регистрирали 25-50% загуба на кошери. След тази зима много от тях 
ще преустановят продажбата на мед. Особено тежки загуби се отчитат 
още в Пловдивско и Благоевградско. Прогнозите на местните пчелари 
са за повишаване на изкупната цена на пчелния продукт. 

 Неоникотиноидите убиват пчелите 

Искат забрана за опасни препарати 

 

https://trud.bg/


                                                                                                                                                                                               
 

Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ 

 

 
 

 

още в Пловдивско и Благоевградско. Прогнозите на местните пчелари 
са за повишаване на изкупната цена на пчелния продукт. 

 Неоникотиноидите убиват пчелите 

Искат забрана за опасни препарати 

Екологичната организация “Грийнпийс” призовава служебния 
министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков и 
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на 
храните д-р Дамян Илиев да не допускат разрешаването на препарати 
за растителна защита с неоникотиноиди като активни вещества за 
ограничена и контролирана употреба на територията на България. 

Оттам цитират редица официални данни за вредата за пчелите, 
включително заключение на Европейския орган по безопасност на 
храните (ЕОБХ), както и скорошен анализ на учени от Университета в 
Съсекс. 

Заплахата 

От 2013 г. на територията на Европейския съюз има частична забрана 
върху употребата на веществата клотианидин, имидаклоприд и 
тиаметоксам, които са от групата на неоникотиноидите. В редица 
страни, включително в България, ежегодно има опити да бъде 
позволено изключение от забраната (т.нар. дерогация). 

На 31 януари у нас се проведе конференцията “Неоникотиноидите и 
тяхното влияние върху пчелите”, организирана от Министерството на 
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земеделието и храните, на която са разгледани възможностите за 
допускане на изключение от забраната. 

“Обезпокоени сме, че конференцията е организирана с цел да се 
легитимира ново решение за разрешаване на употребата на 
неоникотиноиди в България през 2017 г., подобно на отминалата 
година”, обясняват от организацията. Оттам допълват, че редица други 
екологични и пчеларски организации не са присъствали, което е 
притеснително предвид огромното обществено значение на темата за 
неоникотиноидите. 

Първите пеликани „разузнавачи“ за 2017 г. в Поддържан 
резерват „Сребърна“  
http://ekonovini.bg 

08 Февруари 2017    
 
Първите пеликани „разузнавачи“ са наблюдавани през последните дни 
в Поддържан резерват „Сребърна“. Между 7 и 30 къдроглави пеликана 
си почиват на наколните платформи и на ледената повърхност. 
 Езерото все още е  покрито с 30-40 см лед,  река Дунав в участъка на 
резервата  също е замръзнала. В момента пеликаните са разпръснати в 
незамръзналите участъци на р. Дунав в търсене на храна. 

Все още е рано да се говори за начало на гнездовия период. Поради  
метеорогичните условия тази година той ще започне вероятно в края 
на февруари - началото на март. Това е нормалният цикъл на 
възпроизводство на птиците за разлика от предходни години, когато 
меките зими благоприятстваха за ранното начало на гнездене. 

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на 
Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. 
До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с 
нехарактерно поведение. 

Въведените ограничения  със заповед на министъра  на земеделието и 
храните  за достъп на външни лица и извършването на любителски 
риболов се запазват. Мярката е превантивна и се налага във връзка с 
констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и 
диви птици в България. 

Източник: РИОСВ – Русе 

 
Пеликани превзеха езерото Сребърна 
 
 
Повече от 30 пеликана са се появили в езерото Сребърна. Десетките 
новодошли птици вчера се превърнаха в истинска атракция за 

http://ekonovini.bg/
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посетителите. Още по-любопитно е, че в момента езерото е покрито с 
лед, дебел между 25 и 30 сантиметра, и пеликаните не могат лесно да 
си осигуряват храна. 
От ръководството на природния резерват уточниха, че необичайната за 
това време на годината поява на птиците върху леда, наколната 
платформа и гнездата не означава със сигурност трайно настаняване. 
Специалисти коментират, че обикновено прелетните птици пристигат 
по-късно през годината, освен ако няма благоприятни метеорологични 
условия, каквито не може да се каже, че имаше през последните дни. 
И в момента скована в лед остава река Дунав в района на Силистра. 
Нивото се е повишило с 1 сантиметър и е достигнало 348 сантиметра 
по данни на силистренското представителство на агенцията за 
проучване и поддържане на плавателния път по реката. 
В резерват „Сребърна“ през миналата година 70 възрастни двойки са 
се сдобили с около 100 малки пеликанчета  в гнездовия период. 
Преди три дни Спешна спасителна акция беше сформирана за 
пеликаните в язовир „Розов кладенец“ край Гълъбово, които бедстват 
заради студа. През последните дни минусовите температури са отнели 
живота на поне 15 от тях, защото  дори в ненапълно замръзнала вода 
пернатите умират от студ или от глад. 

 

В риск са средствата за два екопроекта 

http://paper.standartnews.com 

Финансирането по два европроекта в областта на екологията може да 
загуби страната ни заради обжалвания на процедурите. Това обясни 
служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова. 
Двата проекта в риск са на обща стойност 2,2 млн. евро и са със 
средства по Норвежката програма. Двата договора са сключени през 
2015 г. и е трябвало да приключат през април. Изпълняват се от 
Изпълнителната агенция по околна среда. 
Единият проект е за надграждане на система за управление на водите, а 
вторият - за мониторинг на биологичното разнообразие. По двата 
проекта общо до момента са усвоени към 900 хил. лв.  
Костова обяви и че е направен вътрешен одит за дейността на МОСВ - 
от средата на 2016 г. до този момент не са установени нарушения и 
това е докладвано на премиера. Министърът съобщи и напредъка по 
ОП "Околна среда". В момента проектите за четири водни цикъла са в 
процес на оценяване и два от договорите се очаква да бъдат сключени 
в мандата на служебния кабинет. Проектите са за Пловдив, Елхово, 
Чирпан и Тутракан. В следващите месеци предстои да бъдат обявени 
покани за инсталации, които ще намалят депонираните отпадъци, 

http://paper.standartnews.com/
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включително към Столична община. Костова представи и екипа си. 
Заместниците на министъра са трима. Красимир Живков, който остава 
от предишния кабинет, ще отговаря за дирекция за отпадъци и 
дирекция за опазване на почвите. Ренета Колева е с ресор превантивни 
дейности, политика по изменение на климата, управление на водите и 
предприятия за управление на дейностите по опазване на околната 
среда. Мариела Начева поема ресора на опазване чистотата на въздуха, 
Националната служба за защита на природата, изпълнителната агенция 
по МОСВ и дирекция, отговаряща за трите национални парка. 
 
 
България пред нов риск – загуба на пари по два 

екопроекта 
 
http://www.dnes.bg 
14.02.2017  
 
Заради обжалване на обществени поръчки България може да загуби 
финансирането по два европроекта, финансирани от Норвежката 
програма. Това стана ясно на пресконферения на екоминстъра Ирина 
Костова, която представи днес приоритетите и екипа си. 
По програмата се изпълняват общо 38 проекта, като договорите са 
сключени през 2015 г. 

И двата рискови проекта се изпълняват от Изпълнителната агенция по 
околна среда (ИАОС) и са на обща стойност 2,2 млн. евро. Работата по 
тях трябва да приключи до края на април. 
Единият проект е за надграждане на система за управление на водите, 
а вторият - за мониторинг на биологичното разнообразие. 
След приключването му би трябвало да имаме актуализирана 
информационна система, която позволява да се събират данни и да се 
анализира състоянито на биоразнообразието. 
 
По двата проекта общо до момента са усвоени към 900 хил. лв. 
Опитваме се да подпомогнем работните групи и да направим така, че 
договорите да не бъдат прекратени, обясни министърът. 
Според експерти провалът на проектите ще компрометира България 
като изпълнител на договори, финансирани от европейското 
икономическо пространство. 
Ирина Костова посочи още, че по време на българското 
председателство на Съвета на ЕС в областта на околната среда 
приоритет ще бъдат екоиновациите, по които сега България е на 
последно място в ЕС. 
 
Що се отнася до приоритета, който тя обяви, като встъпи в длъжност- 
оперативна програма "Околна среда", Костова каза, че трябва да 

http://www.dnes.bg/
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продължи работата по опазване на чистотата на въздуха, дейностите 
по управление на отпадъците и по защитата на биологичното 
разнообразие. 
 
 
Прокуратурата подхваща продажби на защитени 
видове в мрежата  
https://www.24chasa.bg 
 
Сигнали за продажба на защитени видове животни в сайтове за 
безплатни обяви получава РИОСВ - Пловдив, пише в."Труд" Палта от 
рис и видра са сред случаите. Видовете за които са подавани сигналите 
в РИОСВ -Пловдив са за препарирана дива котка, таралеж, 

 
 
 
живи екземпляри от червен ангъч, смок стрелец, различни видове 
пойни птици - щиглец, кардарини, скатии. 

Със сигналите ще се заеме районната и  окръжната прокуратура, за да 
установят нарушителите и предприемат следствени действия с тях. 

 
 

https://www.24chasa.bg/
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