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Източник: News.bg 

 
Заглавие: Електронни отпадъци от Европа тровят хранителната верига в Гана 

 

Линк: https://news.bg/disasters/elektronni-otpadatsi-ot-evropa-trovyat-hranitelnata-

veriga-v-gana.html 

 

 
 

Текст: Някои от най-опасните химикали на Земята навлизат в хранителната верига в 

Гана от незаконно изхвърлени електронни отпадъци, идващи от Европа. 

 

Според нов доклад на две природозащитни организации, проследяващи изхвърлянето 

на електронни отпадъци, яйца от бедняшкия квартал Agbogbloshie в столицата Акра, 

където местните жители се занимават със събирането на метали от боклука, 

съдържат опасни нива на диоксини и полихлорирани бифенили, наред с други 

вредни вещества, съобщава британският в. "Гардиън". 

 

Изследователи от двете организации, Ipen и Basel Action Network, са анализирали 

яйца, снесени от отглеждани на свобода кокошки, които търсят храна в Agbogbloshie, 

където живеят около 80 000 души, които преживяват предимно чрез извличане и 

продажба на медни кабели и други метали от електронните отпадъци. 

 

Анализът е установил, че възрастен човек, който изяжда само едно яйце в бедняшкия 

квартал и прилежащото му бунище, ще надвиши 220 пъти нормите на Европейската 

агенция за безопасност на храните за хлорирани диоксини. Други токсични химикали 

са констатирани в подобни тревожни концентрации, включително полихлорирани 

бифенили и огнезащитни съединения. Диоксините, по-специално, са силно 

увреждащи дори в малки концентрации. 

 

Докладът отново подчертава проблемите при регулирането на прехвърлянето на 

токсични отпадъци от Европа към африканските страни, включително Гана, Танзания и 

Нигерия, което води до призиви за по-строг контрол на опасните отпадъци съгласно 

настоящата Стокхолмска конвенция. 

 

Анализът на яйцата е бил извършен от Basel Action Network, която е снабдила отпадъци 

от Европа с монитори и ги е проследила до Гана и други страни. 

 

Активистите призовават за по-стриктно прилагане на правилата, уреждащи 

прехвърлянето на отпадъци, съдържащи токсични химикали, за да се предотврати те 

да бъдат изпращани в страни без инфраструктура за безопасното им обработване. 

 

"Европа трябва да се бори с токсичните си електронни отпадъци, вместо да ги насочва 

към развиващи се страни, като Гана, където опасните химикали замърсяват 

населението (особено уязвимите) и околната среда, в резултат на неправилни 

https://news.bg/disasters/elektronni-otpadatsi-ot-evropa-trovyat-hranitelnata-veriga-v-gana.html
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действия и съществуващи практики за изхвърляне", изтъква Сам Аду-Куми от Агенцията 

за опазване на околната среда на Гана в отговор на констатациите. 

 

"Африканските страни вече не трябва да се използват като сметище за електронни 

отпадъци, тъй като ние нямаме технологичния капацитет за справяне с отпадъците, 

съдържащи високи нива на устойчиви органични замърсители", настоя още той. 

 

Източник: Дневник 

 
Заглавие: "Грийнпийс" иска да се спре разрешителното за изгаряне на боклук на ТЕЦ 

"Бобов дол" 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/24/3425073_griinpiis_iskat_da_se_spre_razres

hitelnoto_za/ 

 

 
 

Текст: ТЕЦ "Бобов дол" ще може да гори отпадъци безсрочно, срокът за обжалване на 

разрешението за това е скъсен, а изпълнението е предварително. За това алармира 

"Грийнпийс България". 

 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обяви на 12 април, че е взела 

решение да позволи безсрочно горене на отпадъци, се казва в съобщението на 

природозащитната организация. Срокът за обжалване е до 30 април, но реално той 

е по-кратък, защото достъп до пълния документ е имало едва шест дни по-късно - на 

18 април, поради техническа неизправност на сайта на агенцията, уточняват 

природозащитниците. Отделно срокът се скъсява и с двата допълнителни почивни дни 

преди и след Великден. 

 

Организацията разяснява, че всеки гражданин би могъл да оспори това решение и 

призовава желаещите да се включат в обжалването да се свържат с тях (ino.bulgaria 

@ greenpeace.org).  

 

По официални данни, ТЕЦ "Бобов дол" гори отпадъци "за експериментални цели" от 

ноември 2018 г. с разрешение на министъра на околната среда и водите. От 

"Грийнпийс" — България съобщават, че опитът им да научат повече детайли за 

документа е срещнал отказ от министерството, с аргумент за защита на 

националната сигурност. Към момента не е ясно какви отпадъци и в какви количества 

се изгарят, добавя съобщението на природозащитниците. 

 

За "Дневник" Божидар Николов от "Грийнпийс" поясни: "Досега изгарянето на отпадъци 

беше "експериментално" и с ясен срок - от ноември 2018 до май 2019 г. С новото 

комплексно разрешително те ще се горят безсрочно. По принцип разрешителното 

влиза в сила 14 дни от публикуването, като в този срок има възможност за обжалване. 

Миналия петък ИАОС предостави предварително изпълнение, което позволява на 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/04/24/3425073_griinpiis_iskat_da_se_spre_razreshitelnoto_za/
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централата да прилага разрешителното от тази дата, независимо дали ще се 

обжалва." 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Три проекта в Община Горна Оряховица са одобрени по Националната 

програма „За чиста околна среда“ 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/tri-proekta-v-obshtina-gorna-oriahovica-

sa-odobreni-po-nacionalnata-programa-za-chista-okolna-sreda-2161797 

 

 
 

Текст: Три проекта в Община Горна Оряховица одобри Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната 

кампания „За чиста околна среда“. 

 

Конкурсът на Министерството на околната среда е традиционен и се прави всяка 

година, като на класираните проекти от общини и кметства се предоставя 

финансиране до 10 хил. лв., а на учебни и детски заведения - до 5 хил. лв. 

Одобрените проекти в Община Горна Оряховица са за кметствата Поликраище и 

Горски долен Тръмбеш и на ДГ „Детски свят“. Проектът за Поликраище предвижда в 

парка, намиращ се в центъра на селото да бъде изградена площадка за фитнес на 

открито. Ще се монтират спортни уреди, пейки, кошчета за отпадъци, комбинирана 

маса за шах и табла. Ще се засадят и нови дръвчета. 

 

В Горски долен Тръмбеш ще се оформи кът за отдих в зелената площ до кметството. 

Ще се монтират беседка, кошчета за отпадъци, детски пейки. Ще се възстанови 

подпорната стена и ще се направи ограда на парка. И там ще се направи 

допълнително залесяване. При реализирането на проектите, ще се включат с 

доброволен труд и жители на населените места. 

 

Проектът на детската градина - „Откривателско учене в био градинки“, е насочен към 

повишаване на екологичната култура на децата. Ще бъде създадена образователна 

и игрова среда, максимално близко до природата. Чрез познавателни дейности и 

работа сред природата, ще се стимулира здравето на децата и тяхната двигателна 

активност. 

 

В работата по проекта, освен учителите и децата, ще се включат и родителите. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: 68 тона са почистените от природата отпадъци 

 

https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/tri-proekta-v-obshtina-gorna-oriahovica-sa-odobreni-po-nacionalnata-programa-za-chista-okolna-sreda-2161797
https://dariknews.bg/regioni/veliko-tyrnovo/tri-proekta-v-obshtina-gorna-oriahovica-sa-odobreni-po-nacionalnata-programa-za-chista-okolna-sreda-2161797
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Линк: https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/68-tona-sa-pochistenite-ot-prirodata-

otpadyci-2161670 

 

 
 

Текст: „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ приключи с резултат 68.2 тона 

почистени от природата отпадъци. Кампанията обаче имаше своето продължение – 

еко конкурс за най-смелите и активни участници. 

Трима са големите победители в състезанието, които ще получат заслужени награди 

от Община Габрово. Призьор в категория „Нашето цветно и красиво място“ е отбор 

„Зелена ливада 8“, които доказаха, че със съвместни усилия е възможно 

пространството край блока да бъде цветно и привлекателно. 

 

Специална награда за екип с най-силна акция получават еко пазителите от „Мечти и 

отбори България“, които успяха да почистят тежко замърсен терен в района между ул. 

„Обзор“ и ул. „Стефан Караджа“. От иначе прекрасното място, в гората и край малко 

езеро, екипът успя да извади почти половин тон отпадъци. 

 

Прекрасен финал на „Пролетно почистване 2019: Обери боклука“ поставиха 

учениците от ОУ „Неофит Рилски“, които въпреки лошо време се постараха да 

почистят района около паметника на Митко Палузов, тротоарите край училището и ул. 

"Лиляна". Така екипът на училището мотивира своята регистрация в конкурса в 

категория „Децата и природата“. 

 

Източник: Факти 

 
Заглавие: Кражби посред бял ден: 900 коли останаха без катализатори (ВИДЕО) 

 

Линк: https://fakti.bg/avto/376546-krajbi-posred-bal-den-900-koli-ostanaha-bez-

katalizatori-video 
 

 
 

Текст: Изследване на полицията в Лондон показва, че за една година в английската 

столица са били откраднати над 900 катализатора от леки автомобили. Тези кражби 

зачестяват все повече, като се извършват на територията на цяла Европа, включително 

и у нас. 

 

Причината е в ценните метали, които се съдържат в катализатора на колата, а 

крадците стават все по-нагли и извършват кражбите на катализатори посред бял ден. 

https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/68-tona-sa-pochistenite-ot-prirodata-otpadyci-2161670
https://dariknews.bg/regioni/gabrovo/68-tona-sa-pochistenite-ot-prirodata-otpadyci-2161670
https://fakti.bg/avto/376546-krajbi-posred-bal-den-900-koli-ostanaha-bez-katalizatori-video
https://fakti.bg/avto/376546-krajbi-posred-bal-den-900-koli-ostanaha-bez-katalizatori-video
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Видеото, което ви показваме, е направено от прозорец в Лондон и на него се вижда 

как посред бял ден се краде катализатор от автомобил. 

 

В катализаторните устройства се съдържат малко количество ценни метали, като 

платина, паладий, родий, мед, никел и др. Полицията на Острова излезе с официално 

становище по темата, като заяви, че е наясно с нарастващия проблем и се старае 

да го неутрализира. За целта обаче ще бъдат проведени и разговори с автомобилните 

производители, за да се намери възможно най-добрия начин за справяне с 

проблема. 

 

Устройство за снижаване на нивото на токсични газове има практически във всички по-

нови автомобили. У нас обаче съществува практика за замяна на скъпия катализатор 

с обикновено гърне, като наказание за подобно деяние не е предвидено. 


