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Източник: 24Часа 
 

Заглавие: Учени използват графен за извличане на злато от стара електроника 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/biznes/article/12350709 
 

 
 

Текст: Изследователи от Манчестърския университет, университета "Цинхуа" и 

Китайската академия на науките са разработили метод за извличане на злато от 

отпадъчна електроника с помощта на графен, пише сп. "Нейчър 

къмюникейшънс", цитирано от БТА. 

 

Технологията позволява извличането на благородния метал без използването на 

вредни химикали или енергия.  

 

Първият етап включва раздробяване на електронните отпадъци, след което те се 

поставят в специален разтвор. Мембрана от редуциран графенов оксид 

натрупва златото след няколко минути. Един грам графен привлича до 95 

процента злато. Другите метали остават на мястото си. 

 



След като златото бъде събрано, мембраната може да бъде изгорена, като след 

нея остава само металът.  

 

Според екипа този метод може да помогне за намаляване на количеството 

злато, което се изхвърля, както и за справянето с разрастващия се екологичен 

проблем с електронните отпадъци.  

 

Методът освен това може да допринесе за намаляването на добива на ново 

злато, който е вреден за околната среда. 

 

Източник: 24Часа 

 

Заглавие:  60 планинари започват почистване на Рила 

 

Линк: https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12348612 

 

 
 

Текст: Единственото по рода си ежегодно доброволческо почистване във 

високопланински територии, организирано от Екологично сдружение „За 

Земята”, започва този четвъртък, 25 август, в НП "Рила". Организаторите и 

доброволците се събират пред хижа "Мальовица", а акцията ще продължи до 29 

август. За почистването са се записали над 60 човека от цялата страна на 

всякаква възраст. 

 

Тази година в рамките на събитието ще се проведе обучение за младежи между 

15 и 29 години на тема нулеви отпадъци и опазване на околната среда. То е част 

от Програма на Министерството на околната среда и водите: "Политики за 

младежта в сферата на околната среда" и е първото от няколко предвидени 

събития, които ще се организират от ЕС „За Земята” и Национален парк "Рила". 

 

Туристи и планинари се обединяват от идеята за по-чисти планини в България. 

Всички те искат да предадат своето послание “Боклукът в раницата” на онези, 

които идват да се любуват на природата, но понякога забравят да пазят нейната 

красота. 

 

В края на всеки от дните ще се организират дискусии на открито по различни 

екологични теми и практически лекции, свързани с опазването но околната 

среда, ефективно управление на отпадъците в планината и биоразнообразието 

в района. 

 

Инициативата „Боклукът в раницата“ започва през 1999 година. Оттогава са 

събрани и премахнати от националните и природните паркове на България над 

120 тона отпадъци. 

 

Организаторите призовават всеки турист да не използва пластмасова посуда за 

еднократна употреба в хижите, а да си носи собствени съдове и прибори, както 

и да прибира собствения и чуждия отпадък, за да пазим природата чиста. 



 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Изхвърлянето на отпадъци в Стара река е една от причините за 

наводненията в Карлово 

 

Линк: https://bnr.bg/horizont/post/101694890/izhvarlaneto-na-otpadaci-v-stara-reka-

e-edna-ot-prichinite-za-navodneniata-v-karlovo 

 

 
 

Текст: Една от причините за наводненията в Карлово, които последваха силните 

валежи през последните два дни, е изхвърлянето на отпадъци на коритото на 

преминаващата през града Стара река. Това заяви за Радио Пловдив заместник-

кметът Николай Цветков: 

 

"Изхвърлят се в коритото и строителни материали, битови отпадъци, бяла техника, 

най-различни неща, които пречат на водата. Затлачиха се мостовете и наносите 

са от планината, тъй като денивелацията е доста голяма, в комбинация с 

отпадъците се получи това нещо. Не мога да си обясня - прави ремонт за 20 000, 

няма да извади 80 лева за един контейнер", заяви заместник-кметът на Карлово 

пред репортера Христина Йорданова. 

 

За града е в сила частично бедствено положение, като след пороя привечер 

отново бяха наводнени улици, къщи и гимназията по жп транспорт.   

 


