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Текст: Microsoft планира да спре да генерира отпадъци от своите операции до 

2030. От компанията също така обещават да преустановят използването на 

пластмаса за еднократна употреба в своите опаковки до 2025, пише The Verge. 

 

За да постигне своята цел, компанията ще създаде така наречените Circular 

Centers. Тези центрове ще й позволят да преизползва или рециклира 90% от своите 

отпадъци на място, вместо да ги изпраща на трети страни. Един от големите 

продукти, които ще бъдат рециклирани вътрешно в организацията са сървърите, 

използвани в центровете за данни на Microsoft. Технологичният гигант също така 

обещава да елиминира отпадъците от своя собствен производствен процес, 



макар че на доставчиците на компанията няма да се налага да се придържат 

към същите цели за нулеви отпадъци. 

 

В сравнение с отпадъците, които се произвеждат от офисите на Microsоft, обаче 

е-боклукът от устройствата на компанията и на другите производители 

представлява много по-голям проблем. Потребителите са изхвърлили през 2019 

рекорден брой е-боклук глобално - 53,6 млн. тона, показва нов доклад от юли. 

Очаква се тези стойности само да се увеличават. Всъщност последното 

решение на Microsoft няма да промени особено ситуацията, тъй като гигантът не 

поема отговорност за това какво се случва с продуктите, които продава. 

 

В таз връзка експертите призовават компаниите да създават продукти, които са 

по-дългосрочно, а след това да събират и рециклират устройствата в края на 

техния жизнен цикъл. 

 

Обещанието за нулеви отпадъци е придружено от още една основна цел на 

Microsoft по отношение на околната среда, която беше поставена в началото на 

годината - до 2030 компанията да стане въглеродно неутрална. За да даде своя 

принос за борбата с климатичните промени през януари технологичният гигант 

обяви, че ще премахва повече парникови газове от атмосферата, отколкото 

произвежда до 2030 и ще изтегли всички свои въглеродни емисии до 2050. 
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Текст: Загробени пестициди в критично състояние в два склада провериха днес в 

Плевенска област. Предстои опаковането и обезвреждането в държави от 

Европейския съюз по международно призната технология. 

 

Разпореждането е на Върховната административна прокуратура за извършване 

на проверки относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба 

препарати за растителна защита. 

 

На място в село Радомирци и град Койнаре бяха министърът на околната среда 

и водите Емил Димитров и заместник главният прокурор Десислава Пиронева. 

„Предстои да установим колко и къде се намират такива обекти и да не се 

създаде никаква опасност, както за замърсяване на водоизточници, така и за 

остатъци в почвата“, каза Пиронева. 

 

Тези отпадъци са от 90-те години, има ги на много места, част от тях са описани, 

ще бъдат унищожени най-опасните. 



 

„Нито един килограм няма да бъде унищожен в България. Оттук като се извадят 

ще отидат на площадка, която има разрешение за опасни вещества. Оттам с 

нотификация ще отидат в инсинераторите в Европа – Франция, Белгия, Холандия, 

Германия, Швейцария, Дания“, каза министър Димитров. 
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Текст: С ресурс от 5 400 000 лева ще бъдат закрити общинските депа за 

неопасни отпадъци край Каварна, Тервел и Генерал Тошево, съобщават от 

Областния информационен център. 

 

Проектите са получили подкрепа по оперативната програма "Околна среда".  

С рекултивацията ще се ограничи неблагоприятното влияние на натрупаните 

стари отпадъци върху почвата, водите и въздуха.  

 

Закриването на старите сметища става възможно с изграждането на новото 

регионално депо за битови отпадъци край село Стожер, което обслужва всички 

осем общини в Добричка област. 

 

В съоръжението са инвестирани 39 000 000 лева по оперативната програма 

"Околна среда" като в рамките на проекта е изградена и претоварна станция 

край Тервел. 
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Собственикът търгувал с цветни метали без лиценз 
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Текст: Икономическа полиция нахлу в нелегален пункт за вторични суровини в 

Столипиново. Акцията се провежда в момента на улица „Крайречна”, научи 

репортер на TrafficNews. 

 

Докато стопанинът на пункта бил в двора, две коли с униформени нахълтали. 

Екип на „Икономическа полиция” също влязла в незаконния обект. Оказва се, че 

собственикът въртял бизнес със стари автомобилни двигатели, за което нямал 

лиценз. По информация на наши източници, в двора са открити няколко мотора. 
 

Стопанин на пункта е познат в ромската махала като Пайтака. Живущи до двора 

разказаха пред репортер на TrafficNews, че Пайтака от година се „мотае” в 

пункта. От една година обектът е затворен официално и дейността прекратена. 

Нелегално обаче Пайтака е изкупувал автомобилни двигатели.  

 

На закрити врати той и приближените му са разглобявали моторите. Целта им 

била да извлекат цветните метали, които препродавали. Останалите части от 

двигателите са били хвърляни в незаконните сметища и дори по-лошо-в реката. 

Пунктът е добре скрит между незаконни постройки и огромно сметище. Той се 

намира и непосредствено до Марица, където тайно Пайтака е мятал частите от 

мотори. За да функционира и да извършва подобен тип дейсности, Пайтака 

трябва да притежава лиценз. Такъв липсва.  

 

Запознати разказват, че голяма част от източените масла от двигателите също се 

хвърляли във водата. 

 

Акцията продължава и към този момент. Все още няма официална информация 

дали Пайтака е арестуван. По непотвърдена информация, той стопанисва и 

заведение в близко до Пловдив село. 

 


