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Източник: Дневник 

 
Заглавие: Студенти организираха изложба с... отпадъци на екоплаж "Корал" 

 

Арт проявата е в подкрепа на каузата да се запази последния див плаж по Южното 

Черноморие от бетониране 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/14/3905661_stolichna_obshtina_otricha_proe

ktut_za_izgariane_na/# 
 

 
 

Текст:  Студенти от България и Германия организираха изложба с отпадъци на еко 

плаж "Корал". Арт проявата е в подкрепа на каузата да се запази последния див плаж 

по Южното Черноморие от бетониране. 

 

"Това е работа на някои от нашите студенти. Те построиха изкуствена строителна 

площадка. Намериха материалите и правят записи на шума от строителни машини. 

Също копаят дупки и планират повърхностите, опитвайки се да покажат какво би 

станало тук, ако не се спре строителството", сподели сценографът проф. Оливър 

Лангбайн . 

 

"Винаги се започва с 20% застрояване на 80% зелено, както е било през 70-те години в 

Слънчев бряг, а всъщност в момента Слънчев бряг, ако има късмет е с 20% зелена 

площ, 80% при всички положения е бетон", допълни докторант в НБУ Весела Станоева.  

Арт инсталациите са направени от част от боклуците, които морето изхвърля. 

 

"Египтяните са оставяли пирамидите, ние оставяме пластмаса… морето с пластмаса, 

бетонни плажове… всичко това е страховито и ние се опитваме чрез нашето изкуство 

да го спрем", посочи преподавателят в НБУ проф. д-р Борис Сергинов. 

 

Йоана, която учи графичен дизайн в Дортмунд, и нейните състуденти, направиха 

ресторант, като цялото меню за клиентите е съставено от боклуци. 

 

Източник: Дир.бг 

 
Заглавие: Кокосовите острови: още един рай, затрупан с пластмаса 

 

Линк: https://vremeto.dir.bg/novini/kokosovite-ostrovi-oshte-edin-ray-zatrupan-s-

plastmasa 

 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/14/3905661_stolichna_obshtina_otricha_proektut_za_izgariane_na/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/14/3905661_stolichna_obshtina_otricha_proektut_za_izgariane_na/
https://vremeto.dir.bg/novini/kokosovite-ostrovi-oshte-edin-ray-zatrupan-s-plastmasa
https://vremeto.dir.bg/novini/kokosovite-ostrovi-oshte-edin-ray-zatrupan-s-plastmasa
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Текст: Отдалеченият рай в Индийския океан се състои от 27 малки островчета, осеяни 

с палмови дървета и бели пясъчни плажове около искрящите лагуни. За съжаление 

през последните години той бързо започва да прилича на сметище, заради огромното 

количество пластмасови отпадъци, изхвърлени на бреговете му. 

 

Проучване на пластмасовото замърсяване на Кокосовите острови (Килинг) - 

австралийска територия на изток от Индонезия, разкри плажове, задръстени с 

приблизително 414 милиона парчета пластмасови боклуци. 

 

Работата, извършена от Института за морски и антарктически изследвания (IMAS) и 

публикувана в списанието Scientific Reports, показва, че плажовете на островите са 

затрупани от общо 238 тона пластмаса - има почти един милион броя обувки и 373 

000 четки за зъби. 

 

Един от авторите на проучването, д-р Дженифър Ловърс, смята, че отдалечените 

острови, на които няма голям брой хора, които да хвърлят боклука си наблизо, са 

индикатор за количеството пластмасови отпадъци, циркулиращи в океаните. 

Пластмасовите замърсявания са широко разпространени в нашите океани, а 

отдалечените острови са идеалното място, за да получите обективна представа за 

количеството пластмасови отпадъци, които сега заобикалят земното кълбо, лазва 

авторката. 

 

Прогнозата от 414 милиона единици с тегло 238 тона на Кийлинг е много сдържана, 

тъй като пробите са взети само на дълбочина от 10 сантиметра и няма достъп до някои 

плажове, известни като горещи точки за боклук. 

 

Д-р Лавърс и преди това е алармирала за замърсяванията, когато през май 2017 г. е 

открила плажове на остров Хендерсън в южната част на Тихия океан, също много 

отдалечена, но където е записана най-голямата плътност на пластмасовите отпадъци 

на Земята. 

 

Източник: Infostock.bg 

 
Заглавие: "Аурубис” придобива белгийско-испанската група „Метало“ за 380 

милиона евро 

 

Линк: http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/93682-quotaurubis”-

pridobiva-belgijskoispanskata-grupa-„metalo“-za-380-miliona-evro 
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/93682-quotaurubis”-pridobiva-belgijskoispanskata-grupa-
http://www.infostock.bg/infostock/control/worldmarkets/news/93682-quotaurubis”-pridobiva-belgijskoispanskata-grupa-


 

WWW.BAR-BG.ORG I 4 

 

 
 

Текст: Групата „Аурубис"  (Aurubis AG) подписа договор за закупуване на акции за 

придобиването на белгийско-испанската група „Метало" (Metallo Group). Така най-

големият медодобивен концерн в Европа ще продължи активно да следва стратегията 

си за рециклиране. 

 

„Метало" е технологичен лидер в рециклирането и рафинирането, специализиран в 

извличането на цветни метали от комплексни материали с по-ниско метално 

съдържание. През финансовата 2018 година „Метало" е генерирал приходи от около 

един милиард евро. Договорът за придобиване на акциите е за покупна цена от 380 

милиона евро. Сделката ще бъде финансирана без увеличение на капитала. 

Приключването й е обект на одобрение от антитръстовите органи на ЕС и се очаква 

да края на годината. 

 

Придобиването на белгийско-испанската група „Метало" засилва портфолиото на 

,,Аурубис", особено в ключовите метали мед, никел, калай, цинк и олово. Сделката е 

в синхрон с инвестиционния проект „Комплексна металургия на бъдещето" (Future 

Complex Metallurgy), чрез който „Аурубис" ще преработва по-голям обем сложни 

суровини. 

 

Бизнес моделът на „Метало" е ,,без отпадъци": преработване на материалите в 

продукти, които се връщат отново в цикъла на потребление. Това ще увеличи приноса 

на ,,Аурубис" към устойчивостта и кръговата икономика. 

 

„Благодарение на тенденции като електронна мобилност, интелигентни домове, 

дигитализация и възобновяеми енергийни източници, количеството и сложността на 

вторичните суровини ще се увеличат. Експертизата на „Метало" и тяхното специфично 

ноу-хау в металургията осигуряват отлично допълнение към предимствата на 

,,Аурубис", казва Юрген Шахлер, главен изпълнителен директор на Групата. 

 

Групата „Метало" има 530 служители в производствени звена в Белгия и Испания. 

„Метало Белгия", базирана в Берсе, провинция Антверпен, е основана през 1919 г. 

Компанията разработва процеси за рециклиране на мед, калай и олово от сложни 

суровини с ниско съдържание на метали и инвестира в иновативни технологии за 

производство с нулев отпадък. „Метало Испания" е основана в Беранго, провинция 

Бискай, през 1991 година. 

 

"Аурубис" e водеща международна група за производство на цветни метали и най-

големият преработвател на мед в света. „Аурубис България", част от Групата, 

стопанисва медодобивния завод в Средногорието и е втората по големина компания 

в България. 

 

Източник: Дарик 
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Заглавие: С 3 246 963 лв. Харманли намалява биоразградимите отпадъци 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/s-3246963-lv.-harmanli-namaliava-

biorazgradimite-otpadyci-2167603 
 

 
 

Текст: Първо публично събитие по договора за безвъзмездна финансова помощ за 

„Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани 

биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“ се проведе днес. Проектът  

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Общата стойност на инвестицията е  3 246 963,78 лева, като 

основните средства се предоставят безвъзмездно от Европейския фонд. 

 

Пресконференцията бе открита от кмета на община Харманли Мария Киркова. 

Ръководителят на проекта Даниела Борисова представи целите и дейностите, както и 

постигнатите до момента резултати. Към днешна дата са проведени обществени 

поръчки и са сключени договорите за основните дейности по проекта и надзора. 

Предстои да започне изграждането на планираното съоръжение за компостиране, 

както и закупуване на необходимата техника за осъществяване на цялостния процес 

по събиране и рециклиране на зелените и биоразградими отпадъци на територията 

на община Харманли. 

 

В резултат на реализирания проект се очаква да се намалят количествата на 

депонираните биоразградими отпадъци, които да се превърнат в полезен ресурс. Ще 

бъде предоставена нов вид услуга на гражданите от всички населени места на 

територията на общината, като по този начин ще се обърне внимание на екологичния 

отпечатък и ползите от рециклиране. Предвижда се разкриването и на нови работни 

места, стана ясно днес. 

 

Източник: БТА 

 
Заглавие: Детски празник под наслов ,,Нахрани ме разделно" събра гражданите на 

Тетевен 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2015869 

 

 
 

https://dariknews.bg/regioni/haskovo/s-3246963-lv.-harmanli-namaliava-biorazgradimite-otpadyci-2167603
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/s-3246963-lv.-harmanli-namaliava-biorazgradimite-otpadyci-2167603
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2015869
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Текст: В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост деца от 4 до 10 години се събраха на площад "Сава Младенов" в Тетевен 

на детски празник под наслов "Нахрани ме разделно". Това съобщават от общинската 

администрация. "Екопак България" и "Театър на приказките" са представили детската 

пиеса "Приказка за юначета с празни тумбачета". 

Събитието е част от културната програма на Община Тетевен за 2019 г. и е в 

изпълнение на Програмата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на общината.  

 

По време на празника децата са получили знания за разделното събиране на 

отпадъци от опаковки, както и много подаръци.  

На тетевенския площад били изложени и картини на шестгодишния художник 

Радостин Васков, включващи забележителности на града. 

 


