
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

11 ОКТОМВРИ 2021 г. 

 

                                                 

 

 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Учен планира да „изчисти“ минната индустрия с металоядна бактерия 

 

Линк: https://bnr.bg/post/101538789/uchen-planira-da-izchisti-minnata-industria-s-

metaloadna-bakteria 

 

 
 

Текст: Гладуващи микроорганизми, способни да оцеляват в екстремни условия, 

вече успяха да „изядат“ пирон за три дни. И в Чили учен тества „металоядна“ 

бактерия с надеждата, че тя може да помогне за изчистването на страната от 

силно замърсяващата минна индустрия . 

 

В лабораторията си в Антофагаста, промишлен град на 1100 км северно от 

столицата Сантяго 33-годишната Надак Раелес провежда опити с 

екстремофили – организми, които живеят в екстремни природни условия. 

 

Идеята хрумнала на биотехноложката, докато била още в университета, когато 

в завод за преработка на руда извършвала проучвания с микроорганизми с цел 

подобряване на извличането на мед. 
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„Разбрах, че в минната индустрия има различни нужди, например какво става с 

металните отпадъци“,, каза тя пред АФП. 

 

Някои метали могат да бъдат рециклирани в леярни, но други, като огромните 

самосвали, които могат да поемат 50 тона скали, не могат. И често ги изоставят 

в пустинята Атакама, където се намира по-голяма част от минната индустрия на 

Чили. 

 

Чили е най-големият производител на мед в света, като този продукт създава до 

15% от брутния вътрешен продукт на страната. Това обаче създава и много 

отпадъци и замърсители за околната среда. 

 

Реалес, която сега ръководи собствена компания „Руданак Байотек“ (Rudanac 

Biotec), се фокусира при изследванията си върху бактерия, наречена 

Лептосприлум (Leptospirillum), която окислява желязото. Тя „живее в киселинна 

среда, която практически не се влияе от сравнително висока концентрация на 

повечето метали“. 

 

„В началото на бактерията ѝ отне два месеца за разграждането на пирон.“ 

 

Но когато огладнеят, микроорганизмите трябва да се адаптират и да намерят 

начин да се хранят. 

 

И след две години на опити резултатът бил увеличена скорост на „изяждане“, като 

пирон бил поглъщан само за три дни. 

 

Раелес казва, че химическите и микробиологични тестове показали, че 

бактерията не е вредна за хората или околната среда. 

 

Компании от минната индустрия проявили интерес към изследването, но за да 

докаже практическата му приложимост „Руданак Байотек“ се нуждае от 

инвестиции за следващия етап от изпитанията. Да се провери дали по този метод 

може да се разгради греда или самосвал със средни размери. 

 

Процесът на разграждане е сложен, като след него остава червеникава течна 

маса – разтвор известен като ликсивиант, който от своя страна има изненадващо 

качество. 

 

„След биоразграждането полученият продукт (течност) може да подобри 

извличането на мед при процес, наречен хидрометалургия“, обяснява Реалес. 

Т.е. течният остатък може да се използва за извличане на мед от руда по по-

екологичен начин от сегашното използване на химикали. 

 

Раелес неотдавна внесла заявка за международен патент на нейната 

технология, но по-важното е, че се надява тя да помогне за намаляване на 

металните отпадъци в страната ѝ, посочва АФП. 
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Текст: Сметопочистващата фирма ЗМБГ презентира възможностите на новата 

система за събиране и транспортиране на отпадъци във Варна. Видеопродукция 

разкрива най-честите нарушения, допускани от гражданите при изхвърлянето на 

сметта. Целта е варненци, които разпознаят себе си в героите от филма, да не 

допускат повече нарушения. Лентата е реализирана по идея на сдружение 

„Пресклуб Варна“. "Кампанията провокира по-високо гражданско съзнание при 

опазване на морската столица чиста", съобщи за Радио Варна председателят 

на сдружението Пламена Николова. Фирма ЗМБГ призовава варненци да се 

възползват от възможностите на новата модерна система, която е по-екологична 

и практична, но ако се използва отговорно от хората: 

 

„За да не живееш в контейнер, ползвай контейнера! Натисни педала, постави 

отпадъка на мястото му!“, „Бъди част от решението, не бъди част от проблема!“, 

„Искам да живея в един по-чист свят! Помогни ми и ти!“, са част от посланията на 

презентационната кампания. 
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Заглавие: Зa „Шoфиpaнe #БeзOтпaдъци“ пpизoвaxa oт „БAT Бългapия“ 

 

Coциaлнo-oтгoвopнaтa инициaтивa e нacoчeнa cpeщy зaмъpcявaнeтo c 

фacoвe и дpyги дpeбни oтпaдъци пo вpeмe нa шoфиpaн 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/a/view/za-shofirane-bez-otpadyci-prizovaha-

ot-bat-bylgarija 

 

 
 

Текст: Ha ĸлючoвoтo ĸpъcтoвищe Opлoв мocт в Coфия ce пpoвeдe aтpaĸтивнa 

инициaтивa зa нacъpчaвaнe нa oтгoвopнoтo пoвeдeниe cpeд шoфьopитe, 

нacoчeнa cpeщy зaмъpcявaнeтo c фacoвe и дpyги дpeбни oтпaдъци пo вpeмe 

нa път. „Шoфиpaнe #БeзOтпaдъци“ ce ocъщecтвявa oт cдpyжeниe "БГ Бъди 

aĸтивeн" c пoдĸpeпaтa нa "Бpитиш Aмepиĸaн Taбaĸo Бългapия" (БAT Бългapия).  

 

B paмĸитe нa ĸaмпaниятa нa чaĸaщитe нa чepвeн cвeтoфap шoфьopи бяxa 

paздaдeни инфopмaциoнни мaтepиaли и aĸcecoapи зa aвтoмoбил, ĸaтo 

cтиĸepи, пopтaтивни пeпeлници и плиĸчeтa зa oтпaдъци пo вpeмe нa пътyвaнe. 

Дoбpoвoлцитe, ĸoитo взexa yчacтиe в инициaтивaтa, paзяcнявaxa нa вoдaчитe нa 

aвтoмoбили цeлтa нa ĸaмпaниятa, ĸaĸтo и зaщo нe тpябвa дa изxвъpлят фacoвe 

или дpyги дpeбни oтпaдъци oт ĸoлитe cи дoĸaтo шoфиpaт, a дa гo пpaвят caмo 

нa oбoзнaчeнитe мecтa. 
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Haй-aтpaĸтивнaтa чacт oт пpoвeдeнaтa инициaтивa бяxa и apтиcти-aĸpoбaти, 

ĸoитo нaпpaвиxa мини-cпeĸтaĸъл и пpeдcтaвиxa пo нecтaндapтeн нaчин 

пocлaниeтo „Шoфиpaнe #БeзOтпaдъци“. C тoвa opгaнизaтopитe oт cдpyжeниe 

"БГ Бъди aĸтивeн" и пapтньopитe "БAT Бългapия" пpизoвaxa зa oтгoвopнo и пo-дoбpo 

oтнoшeниe ĸъм oпaзвaнeтo нa cpeдaтa, в ĸoятo живeeм. 

 

Изxвъpлянeтo нa фacoвe или дpyги дpeбни oтпaдъци oт aвтoмoбилa 

бeзpaзбopнo, a нe нa oбoзнaчeнитe зa тoвa мecтa e пoвeдeниe, нa ĸoeтo чecтo 

cтaвaмe cвидeтeли в eжeднeвиeтo cи. Зa дa нaпpaвим ĸpaчĸa ĸъм пpoмянaтa, 

cтapтиpaxмe coциaлнo oтгoвopнa инициaтивa зa нacъpчaвaнe нa oтгoвopнoтo 

пoвeдeниe cpeд шoфьopитe, зaщoтo вяpвaмe, чe вceĸи oт нac мoжe дa пpиeмe 

тaзи ĸayзa и дa дoпpинece зa пo-чиcтa гpaдcĸa и oĸoлнa cpeдa“, ĸoмeнтиpa 

Kиpил Гeopгиeв, мeниджъp peгyлaтopни въпpocи, "Бpитиш Aмepиĸaн Taбaĸo 

Бългapия". 

 

  

 

 

  


