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Текст: Следствените органи в Русия започнаха разследване след съобщението 

на руския миннодобивен гигант "Норилск Никел" за изтичане на отпадни води със 

съдържание на тежки метали в едно от предприятията му в тундрата в Арктика, 

предадоха световните агенции. 

 

Съобщението беше направено месец след безпрецедентното замърсяване с 

дизелово гориво в същия регион. В съобщението е посочено, че инцидентът е 

възникнал в обогатителното предприятие Талнах близо до арктическия град 

Норилск. Отпадъчните води, използвани за обработка на минерали, добити в 



региона, са прелели от хвостохранилището днес и са се излели сред 

природата. 

 

Изливът по-късно е бил спрял от персонала на фабриката и не представлява 

никаква опасност от изтичане на отпадъци, според Норникел. 

 

Опозиционният вестник "Новая газета" твърди от своя страна, че заводът умишлено 

и незаконно излива отпадъчни води сред природата и публикува снимки от 

района. Според местните кореспонденти на изданието служителите на 

Норникел демонтирали набързо тръбите при пристигането на разследващите и 

на представители на министерството на извънредните ситуации. Говорителката 

на Норникел Татяна Егорова потвърди ред АФП, че работниците от фабриката са 

решили да излеят пречистена вода от резервоара и че се води вътрешно 

разследване. 

 

Според представител на Росприроднадзир решението било взето след силни 

дъждове, предизвикали голямо покачване на нивото на водата в 

хвостохранилището. 

 

Източник: Stolica.bg 

 
Заглавие: Над 15 т отпадъци бяха събрани и извозени от квартал "Факултета" 
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Текст: Ученици и родители и днес продължиха да чистят двора на 75 ОУ "Тодор 

Каблешков", Столичен инспекторат постави и допълнителни контейнери около 

училището Над 15 тона отпадъци се изхвълиха за два дни - вчера и днес, от 

столичния квартал Факултета, район Красна поляна. Както вчера съобщи 

Столица.bg ученици, родители и учители подеха инициативата да почистят двора 

на 75 основно училище "Тодор Каблешков" в ромския квартал в София. За да се 

спазват мерките срещу разпространението на COVID-19 и да няма струпване 

на хора, почистването продължи два дни. Само вчера от "Факултета" са извозени 

10 т боклуци. 

 

Днес продължи почистването на училищния двор и пространствата около него. 

Инициативата получи и 100-процентовата подкрепа на Столичен инспекторат, 

район Красна поляна и БНР. Добротворци: Ученици и родители лъснаха двора на 

"Т. Каблешков" във Факултета (СНИМКИ)От инспектората бяха осигурени 

ръкавици и чували за доброволците, както и поставени допълнителни контейнери 

за отпадъци около училище "Тодор Каблешков", за да не се хвърля навсякъде. 

Извозването на отпадъците е благодарение на бъзвъзмездната помощ на 

почистваща в района фирма "Чистота Искър". Всички извършени дейности от 

дружеството, вчера и днес, са доброволни и извън ангажимента им по договора 



със Столична община. Преди да започне днешното почисване на училищния 

двор и около него районът първо е дезинфекциран, за да бъдат предпазени 

всички доброволци. Около 5 т боклуци са събрани и днес, като зеления отпадък 

е отделен и ще бъде извозен утре. 

 

От инициативата най-доволни бяха децата от "Тодор Каблешков", защото през 

цялото лято в двора има събития, в които те участват и се забавляват. 

Поздравленията са и за директора Лава Коцева и да всички родители, участвали 

в почистването. Целта е примерът да бъде последван и от други с училища в 

Столична община. 
 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: В Испания разбиха банда, прехвърляла опасни отпадъци от 

Канарските острови в Африка 

 

Линк: https://dariknews.bg/novini/sviat/v-ispaniia-razbiha-banda-prehvyrliala-opasni-

otpadyci-ot-kanarskite-ostrovi-v-afrika-2231435 

 

 
 

Текст:  34 души бяха арестувани в Испания в рамките на разследване за 

незаконен износ на 2 500 тона опасни отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване за Нигерия и седем други африкански държави, съобщи днес 

Гражданската гвардия, цитирана от Франс прес и Асошиейтед прес. 

 

Проведено съвместно с европейската полицейска агенция Европол, 

разследването е установило, че между 2018 и 2019 г. от Тенерифе към Сенегал, 

Гана, Гамбия, Того, Бенин, Република Гвинея, Сиера Леоне и най-вече Нигерия са 

били извършени 138 нелегални трансфери на опасни отпадъци. 

 

Заподозрените, по-голямата част от които са африканци, бяха арестувани в 

Тенерифе и Гран Канария - два острова от испанския архипелаг Канарски 

острови в Атлантическия океан, се казва в съобщението на Гражданската 

гвардия. 

    

Престъпната мрежа товарела в контейнери за морски превоз множество 

продукти втора употреба - моторни превозни средства, домашни потреби и 

използвано електрическо и електронно оборудване, получени от отделни лица 

или от предприятия, които ги изхвърляли, тъй като били остарели неизползваеми. 

 

62-годишна италианка била натоварена с предаването на необходимите 

документи на митницата при пристигане и заминаване на каргото от 

пристанище Санта Крус в Тенерифе. Тя фалшифицирала сертификатите, за да 

изглежда, че уредите работят безупречно, пише в съобщението. 

 



Двугодишното разследване е било подкрепено също от италианските 

карабинери. 

 

Членовете на престъпната група събирали отпадъците от контейнери за боклук, 

битпазари и промишлени сметища. 

 

Отпадъците обаче съдържали опасни за околната среда вещества и вредни за 

човешкото здраве, при неправилно боравене с тях - кадмий, живак, олово, 

арсеник, масла. 

 

В съобщението си испанската Гражданска гвардия разкрива, че на 

африканския континент тези отпадъци "често се обработват, без никаква защита, 

от деца, които пипат устройствата с голи ръце, за да извличат главно алуминий и 

мед". 

 

  


