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Източник: Дир 

 

Заглавие: Германска компания ще изгради първия завод за преработка на 

отпадъци във водород в Египет 

 

От 4 милиона тона отпадъци ще се произвеждат 300 000 тона годишно зелен 

водород 

 

Линк: https://business.dir.bg/pazari/germanska-kompaniya-shte-izgradi-parviya-

zavod-za-prerabotka-na-otpadatsi-vav-vodorod-v-egipet 

 

 
 

Текст:  Икономическата зона "Суецки канал" се договори с германската 

компания "Н2 индъстрис" (H2 Industries) за изграждането на завод за преработка 

на отпадъци в зелен водород, съобщи онлайн изданието на списание "Иджипт 

тудей". Предвижда се специализираната в технологии за съхранение на енергия 

фирма да инвестира около четири милиарда долара. 

 

Меморандумът за разбирателство за осъществяването на проекта беше 

подписан от ръководителя на икономическата зона Йехя Заки и изпълнителния 
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директор на "Н2 индъстрис" Михаел Щох по време на шестото издание на 

конференцията за развитие на индустрията "Кан", провеждаща се в новата 

административна столица на Египет. 

 

Капацитетът на завода ще бъде 300 000 тона зелен водород годишно. Очаква се 

да бъдат преработвани четири милиона тона отпадъци всяка година. 

 

Икономическата зона "Суецки канал" е подписала общо шест меморандума за 

разбирателство за проекти за производство на водород и зелено гориво. 

Следващата стъпка е провеждане на проучване за осъществимост, като договор 

се очаква да бъде сключен по време на Конференцията по климата на 

Организацията на обединените нации през 2022 г. (КОП27), която ще се проведе 

през ноември в египетския курорт Шарм ел Шейх. 

 

В края на декември м.г. министърът на електричеството и възобновяемите 

енергийни източници на Египет Мохамед Хамед Шакер обяви 2022 за година на 

зеления водород. По думите му целта на Египет е да използва слънчева и вятърна 

енергия за производството на екологичното гориво, смятано за гориво на 

бъдещето. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Ученици от Враца събират пластмасов отпадък в шишеяди 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101656423 
 

 
 
Текст: В три училища във Враца са поставени шишеяди, в които се събират 

пластмасови шишета- съдове за отпадъци с формата на шише. Идеята е на 

Младежки център- Враца, а целта е събраните средства от пластмасата да се 

използват за екологични инициативи. Шишеядите са поставени в ОУ "Васил 

Левски"- Враца и  ПГ "Димитраки Хаджитошин"- Враца, Профилирана езикова 

гимназия "Йоан Екзарх"- Враца. Тази инициатива се реализира във връзка с 

проекта "Партньорство за красива и чиста България", част от програма на 

сдружение BG Бъди активен- Пловдив.  

 

"След събирането им в едногодишен период, събраната стойност като пари от 

количествата шишета ще разпределим към тези три училища, които са ни 

партнирали, а със средствата те ще могат да реализират свои инициативи с 

екологична насоченост. Това, което ние отделно предвиждаме от шишеядите, са 

почистващи събития, които ще бъдат със състезателен характер. Осигурихме 

наградния фонд, който е много атрактивен и доста мотивиращ младежите да се 

включат в подобен тип събития. Едната награда ще бъде електрическа 

тротинетка, а другата ще бъде едно много готино колело", каза Галин Снежанов- 

младежки работник в Младежки център- Враца. 

 



Младежите и тази година ще продължат да се грижат за "Плажът"- място за отдих 

сред природата край лека Лева със шезлонги и чадъри. Подробности може да 

чуете в звуковия файл. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Мобилен пункт за опасни отпадъци в 5 столични района през юни 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101656053/mobilen-sabiratelen-punkt-za-opasni-

otpadaci-v-5-stolichni-raiona 

 

 
 

Текст: Първият Мобилен събирателен пункт е за райони "Средец" и "Сердика" на 

3 юни 2022, от 8:30 до 14:30 часа., съобщиха от Столичната община. 

 

Пунктът ще бъде разположен на ул. "Париж" № 5 – на паркинга пред Столичен 

инспекторат. 

 

От 16-18 юни ще се проведе тридневна лятна кампания за разделно събиране на 

опасни отпадъци от домакинствата, която ще обхване три столични района – 

"Овча купел", "Изгрев" и "Слатина". 

 

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен от 8:30 до 14:30 ч., както 

следва: 

 

Район "Овча купел" 16 юни (четвъртък) – бул. "Цар Борис III" № 136 В, пред районна 

администрация "Овча купел". 

 

Район "Изгрев" 17 юни (петък) – жк. "Дианабад", ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир 

Трендафилов", пред магазин "Т Маркет". 

 

Район "Слатина" 18 юни (събота) – бул. "Шипченски проход" № 67, пред районна 

администрация "Слатина". 

 

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от 

домакинствата: 

 

Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни) 

Лакове и бояджийски материали 

Домакински препарати и химикали 

Мастила и замърсени опаковки 

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) 

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки. 
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