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Източник: Bloombergtv.bg 

 
Заглавие: Masdar ще добива енергия от отпадъци в Австралия 

 

Мохамед Ал Рамади, главен изпълнителен директор на Masdar 

 

Линк: https://www.bloombergtv.bg/nachalo/2020-01-14/masdar-shte-pravi-vyatarna-

ferma-v-avstraliya 
 

 
 

Текст: Базираната в Абу Даби Masdar планира да развива добив на енергия от 

отпадъци в Австралия, която може да е първата за компанията на този континент. 

Проектът ще се изпълнява чрез съвместно дружество заедно с Tribe Infrastructure и ще 

струва 500 млн австралийски долара. 

 

Masdar прие да построи 100-мегаватора фотоволтаична ферма в Узбекистан като 

инвестира 100 млн долара. Компанията ще я проектира, финансира и построи и след 

това ще я експлоатира за 25г, а строителството започва през първото тримесечие на 

2020г. 

 

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, се договори с 

френската EdF и Mubadala Investments от Абу Даби за финансиране на проект за 

вятърна енергия до 3г., съобщи директорът на Masdar. 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Кафе капсулите, рециклирането и какви варианти имаме 

 

Линк: https://news.bg/tendencies/kafe-kapsulite-retsikliraneto-i-kakvi-varianti-imame.html 

 

 
 

Текст: Предвид екологичните проблеми, с които се сблъскваме, все повече и повече 

се опитваме да се грижим за планетата чрез малки жестове в дома, като например 

избор на уреди с по-висок енергиен клас, рециклиране и т.н. 

 

Кафето, климатичните промени и ще останем ли без кофеиновата напитка 

 

https://www.bloombergtv.bg/nachalo/2020-01-14/masdar-shte-pravi-vyatarna-ferma-v-avstraliya
https://www.bloombergtv.bg/nachalo/2020-01-14/masdar-shte-pravi-vyatarna-ferma-v-avstraliya
https://news.bg/tendencies/kafe-kapsulite-retsikliraneto-i-kakvi-varianti-imame.html
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Въпреки че сме по-наясно с важността на предприемането на устойчиви мерки в 

домакинството, не си даване сметка как замърсяваме с някои дребни продукти, 

които са се превърнали в неизменна част от ежедневния ни живот. 

 

За да получим дневната доза кофеин, понякога избираме кафемашините с капсули, 

главно заради бързината и комфорта, които получаваме. Просто поставяме 

капсулата в машината, натискаме бутона и, без да цапаме, имаме своята чаша 

кафе с чуден каймак. 

 

Капсулите обаче, колкото и практични да са, са изработени от пластмаса или 

алуминий, и представляват заплаха за околната среда, тъй като не са биоразградими, 

пише Hola. 

 

Как да рециклираме кафе капсулите 

 

Всяка капсула от шест грама кафе има още три грама опаковка, които са предимно 

алуминий и пластмаса. Много хора погрешно изхвърлят капсулите в контейнерите за 

хранителни отпадъци или в тези за пластмаса. И в двата случая това е грешно.  

 

Капсулите трябва да се депозират в специфичните места за събиране, предоставени 

от марките, тъй като имат различна система за рециклиране. Част от съдържанието 

остава вътре в капсулата и е необходим специален процес, за да може да се 

извърши адекватно разделяне. 

 

Някои марки, като Dolce Gusto, освен че имат специфична система за събиране, 

дават на тези капсули втори живот. Компанията има амбициозен проект за цялостното 

рециклиране, способно да превърне отпадъците във висококачествен тор и в нови 

офис консумативи и мебели. 

 

За съжаление в България такива специфични контейнери липсват, което означава, че 

всяка една капсула не се рециклира правилно, а това вреди на околната среда. 

 

Източник: Нова 

 
Заглавие: Откриха отпадъци с неустановен произход в Гълъбово 

 

Линк:https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D

0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D1%81-

%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B

D-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-

%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 
 

 
 

https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2020/01/15/274828/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
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Текст: Това съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора 

 

Отпадъци от разнородни материали, с неустановен вид и произход са открити на 

площадка „Брикетопроизводство“ в землището на с. Обручище, Община Гълъбово, 

съобщават от Районната прокуратура в Стара Загора. Площадката е отдадена под 

наем на търговско дружество със седалище в Гълъбово.  

 

Прокуратурата ще уточнява произхода на отпадъците, условията на съхранение и 

дали създават опасност за живота и здравето на хората. 

 

Срокът за разследване по образуваното досъдебно производство е два месеца. В 

проверката са включени екипи на прокуратурата, полицията и ДАНС. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Разпоредиха проверка на сметището в Дражево за наличие на опасни 

отпадъци 

 

Районна прокуратура-Ямбол се самосезира по излъчен телевизионен репортаж 

  

Линк: https://dariknews.bg/regioni/yambol/razporediha-proverka-na-smetishteto-v-

drazhevo-za-nalichie-na-opasni-otpadyci-2206834 

 

 
  

Текст: Районна прокуратура-Ямбол се самосезира по излъчен телевизионен 

репортаж, който касае твърдения за наличие на опасни отпадъци в сметището в село 

Дражево, област Ямбол, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

 

Във видеото се съдържат данни, че произходът на тези опасни отпадъци е от чужбина. 

Въз основа на тази информация в Районна прокуратура незабавно е образувана 

преписка, а наблюдаващият прокурор е разпоредил проверка, която да установи 

съществуват ли към момента опасни отпадъци в сметището в село Дражево. Били ли 

са налице такива назад във времето. 

 

Какъв е произхода на наличните отпадъци в сметището. Спазени ли са законовите 

изисквания за съхраняване, преработка и разпореждане с отпадъци - конкретно тези 

по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 

Ще бъде проверено намират ли се в сметището опасни отпадъци от чужбина, имало 

ли е такива в предходен период. Като част от проверката ще бъде изискана цялата 

документация, относима към задачите, поставени по нея. В това число и тази, свързана 

с извършваните до момента проверки на сметището от страна на компетентните за 

това органи. 
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Проверката ще бъде извършена от служители, експерти и представители на ОД на 

МВР, ТД „НС“ и РИОСВ-Стара Загора. Тя има за цел да установи съществуват ли 

достатъчно данни за образуване на досъдебно производство за престъпление против 

народното здраве и околната среда. 

 

Проверката следва да бъде извършена в срок от седем дни. Писмените заключения, 

които обобщават констатираните обстоятелства и събраните материали по 

проверката, ще бъдат изпратени на наблюдаващия прокурор в Районна 

прокуратура-Ямбол, който да прецени необходимостта от последващи действия. 

 

Източник: Шум.bg 

 
Заглавие: Събраха 8 чувала отпадъци, оставени от туристи в заслон "Диана" 

  

Линк: http://www.shum.bg/article/193458/ 

 

 
  

Текст: 8 чувала отпадъци са събрани от заслон „Диана“, който се намира в близост 

до пътя за с. Новосел, след Ловната хижа, съобщиха от ПП "Шуменско плато". Мястото 

е често посещавано, но и едно от най-замърсените. 

 

Налага се служителите на Парка периодично да го почистват след посещенията на 

туристи. При поредното почистване горският инспектор Стилиян Станев от ПП 

„Шуменско плато“ сам е събрал отпадъците в 8-те чувала. 

 

"Пластмасови изделия, бутилки, кенчета, непотребни вещи и дори керамична мивка 

са изхвърлени там от недобросъвестни граждани", споделя горският инспектор. 

Според него въпреки, че покривът, пейките и масите са изградени от бетон, има следи 

и от вандалски прояви. 

 

Служителите на Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ заявявят, че ще продължат да 

поддържат парковата инфраструктура, но напомнят, че след пикник в гората 

туристите трябва да съберат отпадъците си и да ги изхвърлят на определените места. 

До повечето от заслоните на шуменското плато има контейнери, поставени от 

Община Шумен, които се обслужват от сметосъбиращите фирми. 

 


