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Източник: Дневник
Заглавие: България е сред лидерите в ЕС по рециклиране на батерии
Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/10/30/3336550_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_p
o_reciklirane_na/

Текст: През 2016 г. 15 държави - членки на Европейския съюз, са постигнали целта от
45% рециклиране на преносимите батерии и акумулатори. Тя е заложена в
специална европейска директива, съобщава в свое изследване Евростат.
От останалите страни в ЕС осем не са успели да достигнат определената стойност
за рециклиране, а други пет не са отчели процента на събираемост на батерии и
акумулатори. Средната стойност за ЕС е 44%.
България е сред лидерите по рециклиране на батерии, като поделя шестата позиция
с Австрия с 49%. Лидер е Белгия със 71%, следвана от Люксембург с 63%, Унгария (53%),
Литва (53%) и Хърватия (52%).
Под средната стойност за ЕС са Португалия, Полша, Испания, Словения, Италия,
Естония и Латвия. Най-малко са рециклираните батерии и акумулатори в Кипър – 28
на сто.
Целта на европейската директива е да сведе до минимум отрицателното въздействие
на батериите и акумулаторите върху околната среда, като по този начин се
допринесе за опазването, съхраняването и подобряването ѝ.
Източник: Dnes.bg
Заглавие: Пластмасата - онова, което тихо ни убива
Как да преодолеем екологична катастрофа?
Линк: https://www.dnes.bg/mish-mash/2018/10/26/plastmasata-onova-koeto-tiho-niubiva.391777
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Текст: Тонове пластмаса се изхвърлят всяка година в световния океан. Във водите има
цели острови от боклук, а заради кръговрата на природата отпадъците, които
безразсъдно изхвърляме, попадат обратно на трапезата ни.
Боклуците сериозно застрашава околната среда и живота на Земята. Според
плашеща статистика до 2050 година няма да е останала и една морска птица, която
да не е погълнала пластмасов отпадък през живота си. А още по-алармираща
цифра показва, че през 2060 година в световните океани ще има повече боклуци,
отколкото животни.
Затова и от ЕС взеха решение да сложат край на пластмасата за еднократна
употреба. Забрана, която ще промени драстично бита ни. Според предложенията в
закона до 2021 година ще се забрани употребата на изделия, без които не бихме
могли да си представим ежедневието - пластмасови клечки за уши, сламки,
бъркалки, прибори за хранене, някои найлонови торбички и други продукти за
еднократна употреба.
Предложението трябва да бъде одобрено и от държавите членки.
Ще стане ли факт и ще сложим ли окончателно край на замърсяването – коментар в
предаването „Директно“ по телевизия Bulgaria ON AIR на Данита Заричинова от „За
земята“, Ирена Събева, както и от сърфистите Илияна Стоилова и Йоан Колев от
инициативата WIND2WIN.
"Решението да се сложи край на пластмасата за еднократна употреба ни казва, че е
крайно време да разлешим проблема. Да бъдем по-отговорни не само като
потребители. Индустрията също трябва да осъзнае отговорността си, тъй като повечето
решения са свързани с производството на пластмаса", коментира в предаването
Данита Заричинова.
Изхвърлената пластмаса в природата най-често попада във водните басейни и
световния океан, разпада се на микропластмаса, а от там попада в живите
организми, в това число и човешкото тяло. Как можем да се справим?
"Трябва да разберем колко глобален е проблемът. Една малка, но много важна
крачка е да започнем да си носим напитките в съдове, които могат да бъдат
използвани многократно", коментира Ирена Събева.
Източник: Novini.bg
Заглавие: Четири милиарда души в Азия дишат опасно отровен въздух
Линк: https://novini.bg/sviat/azia/507342
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Текст: Четири милиарда души в Азия, или 92 процента от населението на континента,
дишат опасно отровен въздух. Това заявиха организации на ООН и предложиха мерки
за съкращаване на емисиите за стотици милиарди долари, предаде ДПА.
По света всяка година заради причини, свързани с химикали и прахови частици във
въздуха, умират преждевременно 7 милиона души, от които 4 милиона в Азия,
съобщиха организациите в доклад, представен в началото на конференция на ООН в
Женева, посветена на здравето и качеството на въздуха.
Според Световната здравна организация Азия, където промишлеността и градовете
бързо се разрастват, е засегната в по-голяма степен от други региони от свързани със
замърсяването болести и смърт.
"Жалко е, че дишането на чист въздух, което е най-основната човешка нужда, се е
превърнало в лукс в много части на света", каза ръководителят на Програмата на ООН
за околната среда Ерик Сулхейм.
Организациите предложиха да бъдат повишени
автомобилите, електроцентралите и заводите.

екологичните

стандарти

за

Те казаха, че чистата енергия за домовете и подобряването на обществения
транспорт би трябвало да се превърнат в приоритети за развитието в Азия.
Освен това би трябвало да се съкратят емисии, за които все още в много азиатски
страни няма ясна правителствена политика. Става дума за намаляване на изгарянето
на отпадъци, предотвратяване на горските пожари и използването на животинския тор.
Стойността на мерките се оценява на между 300 и 600 милиарда долара на година,
но те също така биха увеличили работните места, селскостопанското производство и
икономическия растеж, заявиха организациите.
Източник: Kanal.bg
Заглавие: Софийски MAN със скрап се обърна и изръси товара си при АМ Струма
(СНИМКИ)
Никой не е пострадал на кръговото за влизане в магистралата в посока Дупница и
София
Линк: http://kanal3.bg/news/87282-Sofiyski-MAN-sas-skrap-se-obarna-i-izrasi-tovara-si-priAM-Struma-%2528SNIMKI%2529
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Текст: Товарен автомобил МАН със софийска регистрация, натоварен със скрап, се
обърна на кръговото кръстовище за навлизане в АМ "Струма" в посока Дупница и
София. Инцидентът е от 11 ч. днес.
При преминаване през кръговото кръстовище заради несъобразена скорост и
обратния наклон на пътя, товарът повлича камиона, който се обръща на дясната си
страна.
Няма пострадали, дясната дъга на кръговото е затворена, на място има патрул на
Пътна полиция-КАТ, екип на Районна пътна служба към ОПУ-Благоевград.
Това е поредното обръщане на товарен автомобил на двете кръгови, които са вход и
изход от ЛОТ-2 на автомагистралата. Тя свършва тук, в момента се работи ЛОТ-3.1. от
Благоевград до Крупник.
На това кръгово за 3 години от пускането на ЛОТ-а се обърнаха два товарни
автомобила с бира, а багер падна от превозващата го платформа.
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