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Източник: МОСВ 
 

Заглавие: България ще участва в инициативите на ЕК за чистотата на морето и океана 

Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=59282 
 

 
 

Текст: България ще участва в инициативите на Европейската комисия за чистотата на морето и 
океана, стана ясно на четвъртата глобална конференция на високо равнище „Нашият океан“, която се 
провежда в Малта на 5 и 6 октомври. Във форума участие взе наша делегация, водена от зам.-
министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. Конференцията е организирана от ЕК и 
беше открита от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност Федерика Могерини, комисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и 
комисаря по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица. В нея участват министри и 
лидери от над 100 страни, обединени в амбицията си за опазване на моретата и океаните. Специални 
гости са британският престолонаследник принц Чарлз,  Принцът на Монако Албер ІІ и Йорданската 
кралица Нур. 
По време на пленарните сесии на конференцията в Малта страните обявиха своите ангажименти за 
съхраняване на околната среда и екосистемите в моретата и океаните, намаляване на замърсяването 
им, засилване на инициативите в областта на синята икономика, устойчивия риболов и морската 
сигурност. Акцент беше поставен върху предотвратяването на замърсяването на океаните и моретата 
с пластмасови отпадъци. ЕС обяви и своя ангажимент от над 550 млн. евро за дейности по 
опазването на морската околна среда и устойчивото използване на морски ресурси в глобален 
мащаб. 
Устойчивият интегриран подход за развитие на Дунавския и Черноморския регион е сред 
приоритетите на Българското председателство. Председателството ще работи за подобряване на 
свързаността на двата региона и прилагането на високите стандарти на европейските политики за 
опазването им. В Тази връзка по повод международния ден на Черно море МОСВ страната ни ще 
бъде домакин на конференцията на тема „Перспективи за стратегическо развитие на Черноморския 
регион“ на 30 октомври във Варна. Друго важно събитие,  свързано с опазването на морската околна 
среда и в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., е Европейският 
морски ден, който ще бъде отбелязан в Бургас през май догодина. 
 
 

Източник: МОСВ 

Заглавие: МОСВ подкрепя Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 
Линк: http://www5.moew.government.bg/?p=59254 

 

 
 

Текст: Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните 
незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12. 09. 2013 г. 



                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 3  

  

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в 
партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата 
(МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ). 
Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще 
протече в две фази. През първата фаза (10 октомври – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да 
изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. 
През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на 
проектите и тяхното отчитане. 
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса! 
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането 
на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет 
страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще 
се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във 
всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда. 
Пълната информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, 
изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за 
победителите, е публикувана тук, както и на интернет страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. 
Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и 
регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват 
необходимата помощ на участниците. 
 
 

Източник: dnes.bg 
 

Заглавие: РИОСВ е против добива на волфрам край Велинград 

Линк: http://www.dnes.bg/stranata/2017/10/04/riosv-e-protiv-dobiva-na-volfram-krai-
velingrad.355257 
 

 
 

Текст: Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик отхвърли реализирането на 
инвестиционното предложение за "Добив и преработка на волфрам съдържащи руди от находище 
"Грънчарица Център". Това съобщават от екоинспекцията, след като директорът е подписал решение 
по Оценката за въздействие върху околната среда /ОВОС/, с което не одобрява осъществяването на 
инвестиционното предложение на "РЕСУРС-1"АД на територията на община Велинград.Още по 
темата 
От инспекцията посочват, че до решението се е стигнало след разглеждане на Експертен екологичен 
съвет на 27 септември 2017 г. На заседанието 19-членният съвет при РИОСВ-Пазарджик не е одобрил 
доклада за ОВОС, внесен от инвеститора, с 18 гласа "против" срещу 1 "за". 
Мотивите на експертите са, че в доклада не са отразени съществуващите водохващания за питейно-
битови нужди, попадащи в рамките на заявената площадка. 
Не са отчетени потенциалните въздействия върху повърхностните води и е напълно реалистично 
питейните води да бъдат замърсени от рудодобива. Същото се отнася и за атмосферния въздух в 
района на евентуална бъдеща мина. 
Друг мотив за решението на експертите е, че липсват мерки за недопускане замърсяването на 
водоизточниците. Взето е предвид и становището на РЗИ-Пазарджик, според което дейността на 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2017/10/РЕГЛАМЕНТ-2017-2018-г.doc
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/2017/10/Формуляр-II-faza.doc
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мината ще доведе до сериозно отрицателно въздействие върху околната среда в района и до 
рискове за здравето на хората в близост до находището. 
Взети са предвид и внесените над 6000 писмени становища от граждани, обществени организации и 
юридически лица, които декларират принципно несъгласие и са против реализацията на това 
инвестиционно предложение. 
 
 

Източник: greentech.bg 
 

Заглавие: Мобилна соларна станция за рециклиране прави плочки от боклука в Лондон 

Линк: https://greentech.bg/archives/73784 
 

 
 

Текст: Мобилна станция за рециклиране започна преобразуването на боклуците на Лондон в 
полезни строителни елементи. „Trashpresso“ е машина за рециклиране, която пресова и превръща 
изхвърлените пластмасови бутилки в тротоарни плочки. Машината е плод на въображението на 
„Pentatonic“ – мебелно-дизайнерска компания, която се ангажира да използва само потребителски 
отпадъци в своите продукти – от столове, изработени от „филцова“ пластмаса до стъклени изделия, 
изработени от смартфон-дисплеи. 
„Trashpresso“ е първото в света решение за рециклиране, проектирано да бъде мобилно и 
функционално дори на изолирани места, където традиционните рециклиращи инсталации не са 
възможен вариант. „…Ние правим своите продукти с помощта на единични материали. Това 
означава, че няма токсични добавки и хибридизиращи материали,“ обяснява съоснователят Йохан 
Бодекер. 
„Trashpresso“ направи своя глобален дебют тази седмица на изложението Design Frontiers по време 
на Лондонския дизайнерски фестивал. Посетителите на проекта бяха поканени да дадат своя боклук 
и да наблюдават процеса на работа на „Trashpresso“ от началото до края – от сортирането на 
пластмасови бутилки до компресирането на нарязаните PET пластмаси в твърди шестоъгълни плочки. 
Огромни черни сфери, изработени от рециклирана пластмаса, бяха инсталирани в двора, създавайки 
внушително присъствие на Edmond J. Safra Fountain Court. През цялата седмица черните сфери 
постепенно се покриваха с декоративните плочки, създавани от „Trashpresso“ – с участието на 
обществеността. Големите сфери, изработени от метална мрежа, съдържаха още пластмасови 
бутилки, обръщайки внимание върхи проблемa с тоновете пластмаси, които попадат ежегодно в 
океаните. 
 

 


