
                                                                                   
 

1618, София, бул. “Цар Борис III” No 136, п.к. 251 тел. 940 64 78 факс: 955 90 15 e-mail: bioproject@eea.government.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“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в медиите,  

свързани с тема „Биоразнообразие“ 

 

 

март, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

1618, София, бул. “Цар Борис III” No 136, п.к. 251 тел. 940 64 78 факс: 955 90 15 e-mail: bioproject@eea.government.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“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

 

Екоинспектори ще проверяват търговците на цветя 

 

Експертът от БДЗП д-р Петър Янков: Птиците изчезват заради строежа край плажа 

Алепу 

Анализ: Застрояването в София е заплаха за биологичното разнообразие 

Благоевград: Проверки за търговия със защитени пролетни цветя ще извърши 

РИОСВ в областния център 

Арктическите тюлени и китове променят храненето си заради глобалното затопляне 

Забранено! 24 вида билки от естествените им находища в цялата страна са под 

защита И през тази година мурсалският чай е забранен за бране дори за лични нужди 

Спадът на биологичното разнообразие поставя в риск изхранването на света 

Благоевград: РИОСВ ще извърши проверки в града за търговия със защитени 

пролетни цветя 

РИОСВ – Хасково забрани събирането на 24 вида лечебни растения 

Повече белоглави лешояди гнездят в Родопите 

Силистра: Първите пеликанчета се излюпиха в резервата „Сребърна“ 

Пеликаните в Сребърна излюпиха първите си малки 

Октоподите променят цвета си по време на сън  

Бургас вече официално има зоологическа градина 

 

40 килограма пластмаса откриха в стомаха на мъртъв кит 

До края на века Антарктида ще остане без кралски пингвини 

 

Директорът на резерват „Сребърна“ Елена Илиева: Имаме ново потомство 

уникални пеликанчета 
 

 

http://www.regnews.net/bg/ekoinspektori-shte-proveryavat-targovtsite-na-tsvetya/#.XIexByL7T4Y
https://www.flagman.bg/article/182432
https://www.flagman.bg/article/182432
https://www.actualno.com/sofia/analiz-zastrojavaneto-v-sofija-e-zaplaha-za-biologichnoto-raznoobrazie-news_725459.html
https://www.actualno.com/sofia/analiz-zastrojavaneto-v-sofija-e-zaplaha-za-biologichnoto-raznoobrazie-news_725459.html
http://www.focus-news.net/news/2019/03/06/2631235/blagoevgrad-proverki-za-targoviya-sas-zashtiteni-proletni-tsvetya-shte-izvarshi-riosv-v-oblastniya-tsentar.html
http://www.focus-news.net/news/2019/03/06/2631235/blagoevgrad-proverki-za-targoviya-sas-zashtiteni-proletni-tsvetya-shte-izvarshi-riosv-v-oblastniya-tsentar.html
https://www.24chasa.bg/novini/article/7331812
https://www.24chasa.bg/novini/article/7331812
http://www.novjivot.info/2019/03/06/забранено-24-вида-билки-от-естествените/
http://www.novjivot.info/2019/03/06/забранено-24-вида-билки-от-естествените/
https://www.greentech.bg/archives/77905
https://www.greentech.bg/archives/77905
http://www.focus-radio.net/благоевград-риосв-ще-извърши-проверк/
http://www.focus-radio.net/благоевград-риосв-ще-извърши-проверк/
http://www.antenneair.eu/риосв-–-хасково-забрани-събирането-на/град/хасково/03/2019/
http://www.antenneair.eu/риосв-–-хасково-забрани-събирането-на/град/хасково/03/2019/
https://news.bg/regions/vse-poveche-beloglavi-leshoyadi-gnezdyat-v-iztochnite-rodopi.html
https://news.bg/regions/vse-poveche-beloglavi-leshoyadi-gnezdyat-v-iztochnite-rodopi.html
http://www.focus-news.net/news/2019/03/12/2633622/silistra-parvite-pelikancheta-se-izlyupiha-v-rezervata-srebarna.html
http://www.focus-news.net/news/2019/03/12/2633622/silistra-parvite-pelikancheta-se-izlyupiha-v-rezervata-srebarna.html
https://www.standartnews.com/regionalni/pelikanite-v-srebrna-izlyupikha-prvite-si-malki-387069.htm
https://www.standartnews.com/regionalni/pelikanite-v-srebrna-izlyupikha-prvite-si-malki-387069.htm
http://www.cross.bg/kletki-vreme-oktopodite-1599349.html
http://www.gramofona.com/priroda/burgas-veche-oficialno-ima-zoologicheska-cityina
https://www.manager.bg/ekologiya/40-kilograma-plastmasa-otkriha-v-stomaha-na-kit-na-filipinite
https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=7281
https://www.bgdnes.bg/Article/7351503
https://www.bgdnes.bg/Article/7351503
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Спад на водното ниво на Шабленски езерен комплекс може да повлияе негативно на 

фауната 

Спасиха защитения вид тръноопашата потапница  

 

5 млн. лева зад „зелената“ лъжа за Шабленското езероПремиерът Борисов 

е подведен с измамата  
 

Еколози: Езерото Шабла е в опасност! Министърът: Нарушения няма  

 

ЧЕЗ дава 3 млн. евро за гнезда на щъркели  

 

Малко полярно мече - хит в берлински зоопарк  

 

Нелегална търговия със защитени животни установили проверки на 

екоминистерството  

 

Защитените растения в България са 4695  

  

Розов пеликан е прострелян край Каспичан 

  

Две нови защитени зони в Рила  

 

Две нови защитени зони по "Натура 2000" бяха обявени в Рила  
 
  

 

 

  

 

  

 

https://www.dariknews.bg/regioni/dobrich/spad-na-vodnoto-nivo-na-shablenski-ezeren-kompleks-mozhe-da-povliiae-negativno-na-faunata-2154497
https://www.dariknews.bg/regioni/dobrich/spad-na-vodnoto-nivo-na-shablenski-ezeren-kompleks-mozhe-da-povliiae-negativno-na-faunata-2154497
https://www.24chasa.bg/region/article/7355843
https://trud.bg/5-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB/
https://trud.bg/5-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB/
https://www.dnes.bg/stranata/2019/03/21/ekolozi-ezeroto-shabla-e-v-opasnost-ministyryt-narusheniia-niama.405214
http://bnr.bg/horizont/post/101097575/s-blizo-3-miliona-evro-chez-shte-brani-jivota-na-shtarkelite
https://www.dnes.bg/mish-mash/2019/03/24/malko-poliarno-meche-hit-v-berlinski-zoopark.405515
https://www.actualno.com/crime/nelegalna-tyrgovija-sys-zashtiteni-jivotni-ustanovili-proverki-na-ekoministerstvoto-news_731608.html
https://www.actualno.com/crime/nelegalna-tyrgovija-sys-zashtiteni-jivotni-ustanovili-proverki-na-ekoministerstvoto-news_731608.html
https://www.expert.bg/leadingnews/Zashtitenite-rasteniq-v-Bylgariq-sa-4695-731659.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/rozov-pelikan-e-prostrelyan-kray-kaspichan-388093.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/rozov-pelikan-e-prostrelyan-kray-kaspichan-388093.html
http://www.chernomore.bg/bulgaria/2019-03-27/dve-novi-zashtiteni-zoni-v-rila
https://www.manager.bg/ekologiya/dve-novi-zashchiteni-zoni-po-natura-2000-byaha-obyaveni-v-rila

