
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

02 СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

 

                                                  

 

Източник: Нова 

Заглавие:  Учени използват портокалови кори за рециклиране на батерии 

 

Линк: https://nova.bg/news/view/2020/08/31/297940/учени-използват-

портокалови-кори-за-рециклиране-на-батерии/ 

 

 
 
Текст: Чрез тази технология могат да бъдат извлечени до 90 процента от кобалта, 

мангана и лития от употребявани литиево-йонни такива 

 

Учени от Сингапур са измислили как да намалят токсичните емисии при 

рециклиране на използвани литиево-йонни батерии - с помощта на портокалови 

кори, пише БТА. 

 

Изобретиха батерия от микроби, съдържащи се в кравешката тор 

 
Специалисти от Технологичния университет Нанянг в Сингапур препоръчват 

употребата на естествени съставки като алтернатива за намаляване на вредите 



от рецицклирането. Има много начини за преработка на батерии, но те 

обикновено са токсични и вредни за околната среда. Най-опасният е 

нагряването им до 500 градуса Целзий. При високи температури металите в 

батериите се стопяват и изтичат, след което се събират за повторна употреба. В 

процеса се отделят токсични летливи вещества. 

 

„Форбс“: Китайските електромобили ще доминират на световния пазар 

 

Учените обясняват, че използваната смес от киселини и водороден пероксид 

може да бъде заменена със стрити на прах обелки от цитрусовия плод, смесени 

с лимонена киселина. Чрез тази технология могат да бъдат извлечени до 90 

процента от кобалта, мангана и лития от употребявани литиево-йонни батерии. 

 

Източник: Profit.bg 

 
Заглавие: Бежово злато, или как престъпници печелят милиони от рециклиране 

на картон 

 

Линк: https://profit.bg/investitsii-abv/bezhovo-zlato-ili-kak-prestapnitsi-pechelyat-

milioni-ot-retsiklirane-na-karton/ 

 
 
Текст: Крадците мислят нетрадиционно, когато става въпрос за нови начини за 

правене на пари. 

Рециклирането на картон, което може да бъде законно и незаконно, носи 

значителни печалби. 

 

Всъщност, стойността на търгувания законно картон в световен мащаб се очаква 

да достигне 5.4 млрд. долара през 2024 г., в сравнение с 4.3 млрд. долара през 

2017 г. 

Цената на рециклирания картон, наричан още "бежово злато," е около 108 

долара на тон. 

 

Когато картонът се продава незаконно, "законните компании за рециклиране, 

градските и други местни власти, които обикновено получават процент от 

продажбите, губят десетки милиони долари," според BBC. 

 

Обикновено картонените кутии се изпращат в Китай, където се превръщат в 

хартиена маса, от която се правят нови кутии. Находчиви крадци обаче пресичат 

пратките преди те да бъдат изпратени за рециклиране. 

Проблемът вече е толкова сериозен в страни, като Испания, че там бяха 

сформирани специални екипи за разбиване на тези групировки за незаконно 

рециклиране. 

 

През 2018 г. срещу 42 души бяха повдигнати обвинения за участие в 11 от 18 

незаконни маршрута в Мадрид, по които са преминали 67 000 тона откраднати 



отпадъци на стойност 11.8 млн. долара. Смята се, че градът е изгубил 18.9 млн. 

долара. 

Този проблем не е само в Европа, като подобни групировки са разбивани още в 

Ню Йорк и Калифорния. 

 

"Проблемът е, че рециклираният картон е много трудно проследим," казва пред 

BBC Марк Хол от компанията за рециклиране BusinessWaste.co.uk. 

Когато картонът се рециклира законно, компаниите трябва да плащат на 

фирми, като тази на Хол, за събирането и извозването на отпадъците. 

Ръстът на онлайн пазаруването, заедно с увеличеното използване на рециклиран 

картон, допринесоха за увеличаване на стойността на индустрията. 

 

Електронната търговия в световен мащаб нараства с 31% от юни насам, според 

ACI Worldwide, а направените покупки от принудително останалите си у дома 

хора по света означават, че потребителите получават стоки, които обикновено 

купуват в магазините. 

 

В началото на пандемията цената на тон рециклиран картон скочи до 170 

долара. 

 

Източник: Труд 

 
Заглавие: Спецакция в Плевен, проверяват площадка за съхранение на 

отпадъци в индустриалната зона 

 

Линк: https://trud.bg/спецакция-в-плевен-проверяват-площадка-за-съхранение-

на-отпадъци-в-индустриалната-зона/ 

 

 
 
Текст: Акцията е по делото с боклука срещу братя Бобокови 

 

Акция по делото с боклука срещу бизнесмените Бобокови - проверява се 

площадка за съхранение на отпадъци в индустриалната зона на Плевен. 

Площадката се намира в бивше индустриално предприятие, предава БТВ. 

 

Операцията се ръководи от Специализираната прокуратура с участие на екипи 

на полицията и пожарната. На място има и екип на Министерството на околната 

среда и водите. 

 

За това място има сигнал, че се складират опасни боклуци, внесени от Италия. 

Става въпрос за около 9 000 тона отпадъци. 

 

След ареста на бизнесмените братя Бобокови и бившият заместник-министър 

по екология Камен Живков и повдигнатите срещу тях обвинения, съхраняваният 

зад оградата отпадък стана предмет на досъдебното производство срещу тях. 

 



Източник: Нова 

 
Заглавие: Недоволство в Рударци заради системен проблем с отпадъците 

  

Линк:https://nova.bg/news/view/2020/09/01/298001/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%

BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-

%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/ 

 

 

Текст: Хората са в протестна готовност 

 

Пернишкотo село Рударци редовно се превръща в сметище, твърдят местните. 

Хората потърсиха екипа на NOVA, защото имат системен проблем с 

извозването на боклуците. Казват, че са готови и за протестни действия, защото 

не виждат решение. Сред битовите и строителните отпадъци се изхвърлят дори 

умрели животни. 

 

„Темата с отпадъците е много наболяла за Рударци. Тя не е от вчера, а 

продължава години наред. Използват ни за сметище. Спират и хвърлят всякакви 

отпадъци безразборно. Отделно и фирмата за почистване не си върши 

работата”, обясни местен жител. 
 

Кметът на Рударци Богдан Богданов посочи, че в момента селото преминава 

през тежък период. „Имаме проблеми със сметоизвозването и 

водоснабдяването. Проблемът с отпадъците определено е всяка година и по-

скоро през лятото. Тогава селото се утроява откъм жители. По лична карта са 

регистрирани 1 300, а в момента в Рударци живеят близо 8 000 души”, допълни 

още той. 

 


