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Източник: offnews.bg 
 
Заглавие: МОСВ: ЮНЕСКО прие позицията на българската държава за парк "Пирин"  
 

Линк: http://offnews.bg/news/Turizam_75/MOSV-IUNESKO-prie-pozitciiata-na-balgarskata-
darzhava-za-park-Pirin_632688.html    
 

 
 

Текст: В периода 10-20 юли 2016 г. в Истанбул се провежда 40-та сесия на Комитета на световното 
наследство на ЮНЕСКО. Днес беше разгледан и българският обект - Национален парк "Пирин". 
Одобрена беше позицията на българската държава, че с всичките си действия спазва решенията на 
Комитета на световното наследство (КСН), водена от разбирането за пълноценно опазване на 
обекта на световното наследство, обявиха от пресцентъра на министерството на околната среда и 
водите. 
Българската делегация, която включва ресорния зам.-министър на околната среда и водите Бойко 
Малинов и директора на НСЗП Мирослав Калугеров, изрази готовност през 2017 г. да бъде 
проведена мисия на IUCN, която да оцени консервационния статус на обекта и прилагането на 
новия план за управление на НП "Пирин". 
"По отношение на новия план за управление категоричната позиция на България е, че той ще бъде 
изцяло съобразен с предходните решения на КСН за недопускане на развитие на ски спорт или 
други дейности с подобни въздействия в обекта на световното наследство" - пише в 
прессъобщението на МОСВ. 
Както IUCN, така и членовете на КСН възприеха всички аргументи на българската държава. Приетото 
решение изцяло отчита българската позиция и гарантира, че и занапред интегритетът на обекта на 
световното наследство ще бъде запазен, твърдят още от пресцентъра на министерството на 
околната среда и водите. 
 
 
Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Скандал в Мароко заради горене на отпадъци от Европа 
 

Линк: https://greentech.bg/archives/67194  
 

 
 

Текст: Мароко спря вноса на отпадъци от Европа, предназначени да бъдат изгорени за добиване 
на енергия. Това стана след поредица от протести на природозащитници и вълна на бурно 
възмущение сред социалните медии. Демонстрациите се случват в особено чувствителен момент, 
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когато мароканският град Маракеш се подготвя да бъде домакин на следващия кръг на разговори 
на ООН за климата през ноември. 
Спорът избухна миналия месец, когато местни медии съобщиха, че циментовата фирма Lafarge 
Maroc е внесла 2500 тона боклук от Италия. Целта – да се изгори за енергия. 
Група от правителствени представители и циментови производители се опитват да успокоя 
протестиращите с аргумента, че изгарянето на отпадъци е по-щадящи за околната среда, отколкото 
изхвърлянето им на депата. 
“Решихме да прекратим целия внос на боклук и да не използваме този, който е вече доставен, в 
очакване на резултатите от разследването“, каза Мустафа Халфи, министър на комуникациите и 
говорител на правителството. 
Мароко произвежда огромни обеми отпадъци. Страната обаче няма система за сортиране и 
рециклиране. Това кара циментовите заводи да внасят боклук, най-вече от страни от Европейския 
съюз, за да подхранват своите инсинератори. 
Докато ЕС се стреми да ограничи изхвърялнето на боклука на депата, Мароко и други страни все 
повече внасят отпадъци, които да използват като евтина форма на енергия. 
 
 
Източник: konkurent.bg 
 

Заглавие: Проверяват пунктовете за изкупуване на метали 
 

Линк: http://konkurent.bg/article/76936/proveriavat-punktovete-za-izkupuvane-na-metali  
 

 
 

Текст: Няколко площадки за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали са проверили 
експертите на РИОСВ – Монтана. Инспектираните пунктове са в  Монтана, Лом и Берковица. До 
момента нарушения не са установени, казаха еколозите. Те следят единствено дали собствениците 
спазват  нормативните изисквания за опазване на природата. 
Местата за приемане и съхраняване на наличните отпадъци - обособени складове с ограничен 
достъп, откритата площадка и навес, са с трайна настилка и са обозначени с табели. При приемане 
и предаване на отпадъци се попълват изискващите се документи. 
На част от площадките са приемани за разкомплектоване стари моторни превозни средства. 
Климатичните инсталации на автомобилите и хладилници и фризери, съдържащи флуорирани 
парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой се предавали за последващо третиране. 
Наличните гуми са съхранявани в метален контейнер, като работниците следят да не се натрупват 
големи количества, за да не пламне пожар и да замърси въздуха. Обектите са разположени в 
производствено складови зони и територии, каквито са разпоредбите. 
 
 
Източник: bloombergtv.bg 
 

Заглавие: Златото се отправя към първата си седмична загуба от май 
Кои са причините за отдръпването от ценния метал 
 

Линк: http://www.bloombergtv.bg/pazari/2016-07-15/zlatoto-se-otpravya-kam-parvata-si-
sedmichna-zaguba-ot-may 
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Текст: Златото се отправя към първата си седмична загуба от май насам, след като инвеститорите 
се насочиха към рискови активи като акциите, ограничавайки търсенето на благородния метал, 
пише Bloomberg. 
Той отчита спад с 2,3% тази седмица, а активите във фондове, обезпечени със злато, също са на път 
да запишат първия си седмичен спад от май. През изминалите три седмици парите се изливаха в 
световните акции заради нарасналите спекулации, че властите ще вземат повече мерки за 
ограничаване на тежките последствия от Brexit. 
Фючърсите върху злато, които отбелязаха двугодишен връх миналата седмица, са нагоре с 25% от 
началото на годината на фона на очакванията, че лихвите в САЩ ще останат ниски. Инвеститорите 
се тълпяха на благородните метали веднага след референдума за Brexit, който причини големи 
сътресения на пазарите.  
Активите в борсово търгувани фондове, обезпечени със злато, спадат с 2,1 метрични тона до 2 001 
тона в четвъртък, показват данни на Bloomberg. Те са надолу с 5,3 тона тази седмица. 
Инвеститорите виждат едва 8% вероятност Фед да повиши лихвите този месец. Шансовете за 
действия през септември нарастват до 23% в сравнение с едва 2% в началото на месеца. 
Новини за другите ценни метали 
Вносът на сребро от Индия се очаква да не достигне миналогодишния си рекорд, тъй като 
бижутерите се борят със забавящото се търсене и прекомерните запаси. Фючърсите върху сребро с 
доставка септември са надолу с 0,6% до 20,20 долара за тройунция в Comex. На Нюйоркската 
стокова борса платината и паладият отбелязват спад. 
 
 
Източник: auto.offnews.bg 
 

Заглавие: Honda прави двигател с издръжлив неодимов магнит  
 

Линк: http://auto.offnews.bg/news/Novini_1/Honda-pravi-dvigatel-s-izdrazhliv-neodimov-
magnit_13825.html  
 

 
 

Текст: Революция? Може би! Все още обаче е рано да се каже какъв ефект ще има последната 
технология, разработена от Honda, в съвместна работа с Daido Steel. Двете компании са обединили 
сили за разработването на издръжливи на високи температури неодимови магнити, които обаче не 
съдържат редки метали, каквато бе технологията до момента. 
Неодимовите магнити са много мощни, но много крехки и губят рязко свойствата си при 
температури над 80 градуса, което практически ги изключва от широка употреба при двигателите с 
вътрешно горене. За да издържат на високите температури, в до момента към магнита се добавяха 
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изключително редки метали като Тербий и Диспрозий, които се намират в символични количества 
на нашата планета. 
В разработката на Honda обаче необходимостта за подсилване на магнита с такива редки елементи 
отпада, защото е развита съвсем нова технология за производство. 
За да демонстрира откритието си, компанията ще интегрира такива магнити в своята хибридна 
система Sport Hybrid i-DCD под капака на Honda Freed. Очаква се продажбите на модела да започнат 
още тази есен. 
 
 
Източник: dnevnik.bg 
 

Заглавие: Тонове отпадъци горят на сметището Шишманци 
 

Линк: 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/07/16/2796409_tonove_otpaduci_goriat_na_smetishteto_shis
hmanci/   
 

 
 

Текст: Десетки тонове битови отпадъци, в които има пластмасови и полиетиленови изделия, са се 
запалили на сметището край село Шишманци, съобщи Нова тв. Гъстият дим се вижда от 
автомагистрала "Тракия". 
Огънят е обхванал около 400 квадратни метра. Отпадъците горят в дълбочина и по тази причина се 
отделя само дим без пламъци, който се разнася на километри и трови с непоносим мирис местните 
жители.  
Извикани са два екипа на пожарната от Пловдив и Раковски. 
Според управителя на депото сметището се е самозапалило, не може да се говори за умишлен 
палеж. 
Вятърът разнася гъстия и неприятен дим над близкото село Шишманци. Миризмата е остра и 
непоносима, оплакаха се местните жители. 
Мобилна лаборатория на Министерството на околната среда и водите е направила измерване в 
района. Няма превишаване на вредните емисии във въздуха, нито обгазяване. 
 

Източник: varna24.bg 
 

Заглавие: Варна ще се учи от Корея как да си обработва отпадъците 
 

Линк: https://www.varna24.bg/novini/varna/Varna-shte-se-uchi-ot-Koreya-kak-da-si-obrabotva-
otpaducite-655669   
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Текст: Кметът на Варна Иван Портних се срещна с посланика на Република Корея у нас Н. Пр. Шин 
Бу-нам. По време на срещата бяха обсъдени отношенията между двете страни и възможността за 
установяване на двустранно сътрудничеството между Варна корейския град Пусан.  
"За нас ще бъде изключителна привилегия да почерпим от богатия опит на Корея в областта на 
обработката на отпадъци, тъй като пред града ни стои предизвикателството за доразвиване на 
проектите ни в тази област", каза по време на срещата кметът. Той представи реализираните 
проекти на територията на общината, инвестиционната програма на Варна, работата по 
реализиране на престижната титла Европейска младежка столица, както и усилията на местната и 
на държавната власт за развитие на транспортните комуникации между Варна, Бургас и София. 
Кметът подчерта, че морската столица е привлекателно място за инвестиции, а общината е готова 
да съдейства за реализиране на различни инвестиционни намерения.  
"За нас е от изключителна важност да затвърждаваме и развиваме приятелските връзки между 
нашите страни. Като богат с култура и историческо наследство град, изпълнен с енергията на много 
млади хора, Варна е една от най-добрите възможности за осъществяване на тези намерения", 
сподели по време на срещата дипломатът. Той допълни, че е впечатлен от класовете по корейски 
език, които се водят в някои от училищата в морската столица. Посланикът поздрави Варна за 
усилията, развитието и популяризирането на едно от най-красивите танцови изкуства чрез 
провеждането на Международния балетен конкурс, популярен и в неговата родина. 
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