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Източник: Money.bg 

 
Заглавие: Πoлшa ce вĸлючвa в ĸocмичecĸaтa нaдпpeвapa, зa дa изчиcти opбитaтa 

oĸoлo Зeмятa 

 

Линк: https://money.bg/inovations/polsha-se-vklyuchva-v-kosmicheskata-nadprevara-za-

da-izchisti-orbitata-okolo-zemyata.html 
 

 
 

Текст: Дoĸaтo cтpaни и opгaнизaции пo cвeтa пpoдължaвaт дa ce ĸoнĸypиpaт, зa дa 

зaвлaдeят ĸocмoca, Πoлшa пoe вoдeщa poля в мaлĸo пo-paзличнa cфepa: пoчиcтвaнe 

нa нeбeтo oт ĸocмичecĸия бoĸлyĸ. 

 

"Πaзapът нa ĸocмичecĸи бoĸлyĸ eдвa cтapтиpa и вeчe имaмe пoлcĸи ĸoмпaнии, ĸoитo 

ca гoтoви дa гo пoĸopят", ĸaзвa пpeд мecтния вecтниĸ Dzіеnnіk pъĸoвoдитeлят нa 

Πoлcĸaтa ĸocмичecĸa aгeнция Гжeгoж Бpoнa. 

 

"Teзи ĸoмпaнии нe ce oпитвaт дa ce ĸoнĸypиpaт в зpeли ĸocмичecĸи пoлeтa; тe иcĸaт 

дa paбoтят в eднa oблacт, ĸoятo тъĸмo ce пoявявa нa cвeтoвния пaзap. Блaгoдapeниe 

нa нeя тe щe мoгaт дa paзшиpят мaщaбa нa дeйнocттa cи мнoгo бъpзo и c тoвa имaм 

пpeдвид cлeд няĸoлĸo гoдини, a нe cлeд няĸoлĸo дeceтĸи", oбяcнявa Бpoнa, цитиpaн oт 

Еmеrgіng Еurоре. 

 

"Koличecтвoтo ĸocмичecĸи бoĸлyĸ ce yвeличaвa, ocoбeнo в ниcĸa oĸoлoзeмнa opбитa. 

Cъщecтвyвaт 20 000 гoлeми oбeĸтa, cтoтици xиляди пpeдмeти, пo-мaлĸи oт 10 

caнтимeтpa, и нaд 200 милиoнa oбeĸти, пo-мaлĸи oт 1 caнтимeтъp 

 

Източник: Novini.bg 

 
Заглавие: Без пластмасовите сламки за пиене в Сиатъл 

 

Линк: https://novini.bg/sviat/us/511939 

 

 
 

Текст: Сиатъл стана първият голям град в САЩ, който въведе забрана за използване на 

пластмасовите сламки за пиене.  

 

https://money.bg/inovations/polsha-se-vklyuchva-v-kosmicheskata-nadprevara-za-da-izchisti-orbitata-okolo-zemyata.html
https://money.bg/inovations/polsha-se-vklyuchva-v-kosmicheskata-nadprevara-za-da-izchisti-orbitata-okolo-zemyata.html
https://novini.bg/sviat/us/511939
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За американците, пристрастени към сламките и огромните чаши с напитки, които 

грабваш в ръка и отпиваш със сламка,забраната може да изглежда драстична. Но в 

Сиатъл се надяват смелото им решение да предизвика реакция и последователи в 

цялата страна, информира БНТ. 

 

Изискването е сламките в заведенията да са само от материали, подлежащи на 

рециклиране, затова в баровете проявяват въображение. 

 

Сламките са един от най-зловещите за околната среда продукти. Вятърът лесно ги 

отнася от контейнери и маси и попадат директно сред природата. Не са достатъчно 

тежки и изпадат от машините за рециклиране, като развалят вече обработени други 

пластмасови изделия. И най-очевидното - те са напълно излишни. 

 

Според организацията "Океан без сламки" 71% от птиците, свързани с водните 

басейни и 30% от морските костенурки имат пластмаса в стомаха си. Възможно е 

пластмасовите частици във водата да повишат с 50% смъртността на морските видове. 

 

Организацията е изчислила, че след въвеждането на забраната, от града са изчезнали 

над 2 милиона сламки. Глобата за заведения и магазини е 250 долара, но по-важното 

за властите е не да налагат наказания, а да променят мисленето. 

 

В Сиатъл промяната вече е осезаема. Клиентите само настояват за напитки без 

сламки. Дори някои от най-големите вериги, прочути със своите кафета и напитки, 

вече поръчват капачета без отвор за сламка. 

Източник: Столица 

Заглавие: До края на месеца се подават документи за рециклиране на опаковките 

 

Линк: https://stolica.bg/stolichna-obshtina/do-kraya-na-mesetsa-se-podavat-dokumenti-

za-retsiklirane-na-opakovkite/ 

 

 
 

Текст: Вече има официално обявен конкурс за организации по оползотворяване на 

отпадъците от опаковки. Те ще обслужват 22 от районите в Столична община за 5 

години. Важен критерий, който е заложен е увеличението на броя и разположението 

на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, информират от 

Столична община. 

 

Задължително е кандидатите да са Организации по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки с разрешение по чл.81 по ЗУО. Допълнителен критерий, който е заложен, да 

разполагат с площадки и подходящи съоръжения за предварително третиране и  

сепариране на събраните разделно отпадъци. 

 

https://stolica.bg/stolichna-obshtina/do-kraya-na-mesetsa-se-podavat-dokumenti-za-retsiklirane-na-opakovkite/
https://stolica.bg/stolichna-obshtina/do-kraya-na-mesetsa-se-podavat-dokumenti-za-retsiklirane-na-opakovkite/
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От кандидатите се изисква да предложат надлежен План за организиране на 

системите за разделно събиране на отпадъци, който ще бъде оценен и трябва да 

съдържа местонахождение, брой и вид на съдовете в схемата, която се предлага. 

Столична община ще подпише с кандидати, които отговарят на условията и имат най-

добра обща оценка по обявените критерии. 

 

Според закона, до 1 януари 2018 г. общините трябва да рециклират поне 40% от 

общото тегло на отпадъците. Столична община рециклира 51% през 2016, 

информира Йоана Христова, зам.-кметът на СО по екология. Срокът за прием на 

документите е 30 ноември до 17.00 ч. Допълнителна информация може да се получи 

на сайта на общината. 

 

Източник: News.bg 

Заглавие: Софиянци предадоха 130 кг електроуреди, вместо да ги изхвърлят в кофата 

 

Линк: https://news.bg/regions/sofiyantsi-predadoha-130-kg-elektrouredi-vmesto-da-gi-

izhvarlyat-v-kofata.html 

 

 

Текст: 130 кг малки електроуреди събраха софиянци само за 2 часа, съобщиха от 

Столичната община. 

 

Вчера беше разкрит мобилен пункт за стари електроуреди. Инициативата е част от 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (17-25 ноември), в която се 

включи и Столичната общината. 

 

Днес на ул. "Париж 5" беше разкрит и пункт за изземане на опасни отпадъци, в който 

гражданите могат да изхвърлят отпадъци като лекарства с изтекъл срок, живачни 

термометри и т.н. 
 

С модно ревю ще завърши инициативата "Детокс на гардероба", която започна през 

септември. Чрез стационарни контейнери и мобилен пункт бяха събрани 4.5 т. 

текстилни отпадъци от домакинствата. Част от старите дрехи бяха предоставени на 

дизайнерите от Sofia Green Fashion Days, които изработиха от тях модна колекция 

"Детокс на гардероба: Втори живот". Моделите ще бъдат представени на 26 ноември 

от 19 часа в зала 6А на НДК, а входът е свободен. 

Източник: Plovdiv24.bg 

 

Заглавие: Завърши седмицата за намаляване на отпадъците в "Южен" 

 

Линк: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zavurshi-sedmicata-za-namalyavane-na-

otpaducite-v-Yuzhen-830319 

https://news.bg/regions/sofiyantsi-predadoha-130-kg-elektrouredi-vmesto-da-gi-izhvarlyat-v-kofata.html
https://news.bg/regions/sofiyantsi-predadoha-130-kg-elektrouredi-vmesto-da-gi-izhvarlyat-v-kofata.html
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zavurshi-sedmicata-za-namalyavane-na-otpaducite-v-Yuzhen-830319
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zavurshi-sedmicata-za-namalyavane-na-otpaducite-v-Yuzhen-830319
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Текст: Днес кметът на район "Южен“ Борислав Инчев награди  учениците участвали в 

конкурса за изработка на изделие от опаковки на тема: "Отпадъците оживяват“. В 

конкурса взеха участие над 100 деца с близо 200 творби : еко робот, карта на България 

изработена от капачки, снежен човек, вятърна мелница  и още много други творби 

украсиха коридора на административната сграда,  а комисия определи най добрите 

от тях. 

 

"С направените творби от картон, капачки и различни опаковки децата още веднъж ни 

показаха своето екологично мислене. Надявам се, че не само за този конкурс ще 

намаляваме отпадъците и постепенно ще се променя съзнанието ни в името на 

природата“, коментира Борислав  Инчев. 

 

Конкурсът е едно от събитията реализирали от администрацията на район "Южен“ във 

връзка с отбелязването на  Европейска седмица за намаляване на отпадъците.   

 

Цялата седмица беше изпълнена с много събития в район "Южен“ : на 19.11.2018 г. в 

заседателната зала на район "Южен“  ученици  от  ОУ "Яне Сандански“, СУ 

"Константин Величков“ и СУ "Св. К. Кирил Философ“ представиха свои презентации на 

тема: "Заедно за един по чист свят“.   На 20.11.2018 г. се  организира  посещение на 

завода за преработка на отпадъци в село Шишманци с ученици от училищата в Южен. 

Там те се докоснаха до отпадъците и тяхното преработване. Друго интересно събитие 

бе реализирано на 21.11.2018 г. - изработването на проекти от учениците на СУ 

"Константин Величков“  на тема: "Как да намалим отпадъците“.  

 

Проектите бяха изработени чрез Лего елементи от ученици от 5 клас на училището, 

които на живо представиха творейки чрез ръцете си изработването на инсталации за 

пречистване на въздуха и реката. Те разказваха за своите проекти, а в ръцете им чрез 

конструктора  оживяха  истински инсталации и паркови пространства, къде можехме 

да видим чистотата и красивата  ни природа.  

 

"Благодаря на всички учениците, на всички учители и директори на училищата в район 

"Южен“, на родителите им и  не на последно място на колегите от отдел "Екология“ 

взели активно участие в събитията организирани по повод отбелязването на 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Само по този начин 

разбирайки смисъла на нашите действия можем да спасим земята и си струва да 

опитаме“, допълни Инчев. 

 


