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Източник: БНТ 

 
Заглавие: Заплаха от космическите отпадъци 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zaplakha-ot-kosmicheskite-otpadtsi 
 

 
 

Текст: Космическите отпадъци са една от подценяваните заплахи за околната среда. 

В орбита около Земята се носят неизползвани и никому ненужни късове метал, 

парчета от сателити и всякакви други отломки от предмети, създадени и изпратени там 

от човека. Известни са като космически отпадъци. Специалистите са изчислили, че 

теглото им надхвърля 8000 тона. 

 

Александър Соусек, Европейска космическа агенция: Най-важното нещо е да 

насочим вниманието към факта, че това представлява проблем. Ако не действаме 

днес, нашите деца, децата на нашите деца и бъдещите поколения ще имат 

проблеми при летенето в космоса. Дори ние самите ще имаме проблеми. Това би 

могло до доведе до усложнения за живота на земята, ако технологичната 

инфраструктура в космоса излезе от строя заради поражения, нанесени от парчета 

метал. 

 

Европейската космическа агенция организира конференция в германския град 

Дармщад, на която експерти обсъдиха пътища за решаване на проблема. В 

основата му е това, че вече много нации изпращат сателит в орбита, но все още няма 

ясно дефинирани правила за "трафика" в орбита.  

 

В края на 2017 г. беше установено, че в орбита летят 19 894 късове отпадъци, а общото 

им тегло надхвърля това на Айфеловата кула. За да помогне за решаването на 

проблема с почистването на околоземното пространство, Европейската космическа 

агенция публикува доклад с цялата необходима информация по въпроса, за хора от 

всички сфери - политици и лидери, дизайнери, производители, предприемачи. 

 

Източник: Economic.bg 

 
Заглавие: Хотелска верига ще рециклира използваните сапуни 

 

Те ще бъдат раздавани на нуждаещи се 

 

Линк: https://www.economic.bg/bg/news/11/hotelska-veriga-shte-retsiklira-izpolzvanite-

sapuni.html 
 

http://news.bnt.bg/bg/a/zaplakha-ot-kosmicheskite-otpadtsi
https://www.economic.bg/bg/news/11/hotelska-veriga-shte-retsiklira-izpolzvanite-sapuni.html
https://www.economic.bg/bg/news/11/hotelska-veriga-shte-retsiklira-izpolzvanite-sapuni.html
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Текст: Използваните сапуни в хотелите от веригата Hilton ще получава втори живот. 

Компанията обяви, че ще събира използваните сапуни от стаите за гости в хотелите си 

и ще ги рециклира под формата на 1 милион нови сапуни до 15 октомври, когато е 

Световният ден на миенето на ръцете. 

 

Проектът е съвместен с Clean the World (Да изчистим света) - социална организация, 

която разпространява сапун на нуждаещите се общности. 

 

Hilton се е включвал в подобни инициативи и в миналото. Веригата помага и за 

рециклиране на опаковки от течен сапун, лосиони и шампоан, които могат да бъдат 

използвани повторно за бутилки с хигиенни продукти.  

 

Програмата за рециклиране на хотелската верига е помогнала на оранизацията 

Clean the World да разпространи 7,6 милиона рециклирани сапуни през последното 

десетилетие, съхранявайки 2 милиона паунда сапун и бутилки от сметищата. 

 

Източник: БНТ 

 
Заглавие: Започна пролетното почистване на София 

 

Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/966274-zapochna-proletnoto-pochistvane-na-sofiya 
 

 
 

Текст: Със засаждане на дървета и боядисване на пейки в 51-во училище "Елисавета 

Багряна", започна пролетното почистване в София. То продължава до 15 април и всеки, 

който иска да се включи, може да получи ръкавици и чували и дори материали за 

ремонт на междублокови пространства. Тази година призивът на Столичния 

инспекторат е да се намали замърсяването на околната среда с пластмасови 

отпадъци. 
 

Въпреки, че кампанията по пролетното почистване е обявена до средата на април, 

това е просто формалност и всеки, който изяви желание да почисти, да засади дърво 

или просто да разкраси междублоковото си пространство, ще получи необходимото 

съдействие.  

Освен чували и ръкавици за почистване, при желание от Столичния инспекторат могат 

да ви дадат и материали, с които можете да освежите градинката пред блока.  

http://news.bnt.bg/bg/a/966274-zapochna-proletnoto-pochistvane-na-sofiya
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инж. Веска Георгиева, директор на Столичния инспекторат: Обръщам се пред 

гражданите, не само да се включат, а ако имат някакви инициативи, които искат да 

реализират, можем да помогнем и със спонсори. 

 

Повече информация можете да получите на сайта или на телефона на инспектората. 

Там можете да подадете и заявление, ако искате пред жилището ви да бъдат 

поставени и контейнери за разделно събиране на отпадъци. Продължава и 

безплатното раздаване на компостери. Тази пролет от общината ще наблегнат и на 

чистотата на улиците. 

 

Лорита Радева, председател на Комисията по екология, СОС: Заложихме повече 

средства и с акцент върху машинното почистване на улиците, които са с масов 

градски транспорт. Увеличаваме и кратността на миене на улиците, като мярка 

срещу мръсния въздух. 

А пролетни акции по залесяване предстоят, както в новата гора на София край 

Суходол, така и на Витоша. 

 

Източник: Актуално 
 

Заглавие: Бургас се отървава от боклука с участието на граждани и сметопочистващи 

фирми 

 

Линк: https://www.actualno.com/burgas/burgas-se-otyrvava-ot-bokluka-s-uchastieto-na-

grajdani-i-smetopochistvashti-firmi-news_730547.html 
 

 
 

Текст: От 20 март до 30 май ще продължи пролетното почистване на Бургас. Акцията 

е на общината и ще обхване всички жилищни комплекси, квартали и селища. 
 

От тротоарите и шахтите, през плажовете и крайпътните терени до строителните 

отпадъци от нерегламентираните сметища - всичко ще бъде събрано и изхвърлено на 

подходящите места. За да бъде свършена работата прецизно и цялостно обаче, ще 

трябва да се включат и всички бургазлии. Това се отнася за работещите в училища, 

болници, магазини, офиси. Те ще получат нужното оборудване, което включва 

ръкавици и чували. Мебелите, строителните отпадъци и всички големи предмети от 

които бургазлии искат да се освободят, ще бъдат извозвани безплатно, ако бъде 

подадена предварителна заявка на телефонен номер 056 852 337. От община Бургас 

предупреждава гражданите, които изхвърлят строителни или други едрогабаритни 

отпадъци в контейнерите за битови отпадъци или до тях, че ще бъдат глобявани. По 

повод предстоящото почистване, Actualno.com се свърза с Мариета Николова от 

дирекция "Околна среда" в община Бургас. Тя посъветва бургазлии да се съобразяват 

с графика за почистване изнесен от общината, за района в който живеят и да изнасят 

отпадъците на обявените дати.  

 

https://www.actualno.com/burgas/burgas-se-otyrvava-ot-bokluka-s-uchastieto-na-grajdani-i-smetopochistvashti-firmi-news_730547.html
https://www.actualno.com/burgas/burgas-se-otyrvava-ot-bokluka-s-uchastieto-na-grajdani-i-smetopochistvashti-firmi-news_730547.html
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Източник: Марица 

 
Заглавие: Пловдив се задушава от незаконни сметища  

  

155 лева струва "лодка", ако я поръчаш в "Чистота" 

 

Линк: https://www.marica.bg/plovdiv-se-zadushava-ot-nezakonni-smetishta-Article-

197087.html 

 

 
 

Текст: В Пловдив едва ли има квартал, където да не са струпани камари строителни 

отпадъци и “забравени” било след ремонт или градеж. Ламарини, стъкла и стари 

железа се въргалят досами тротоара на бул. „Шести септември” срещу пл. 

„Шахбазян”, след като преди два месеца тук беше съборено кафене. 

 

От миналата година „отлежава” боклукът на ул. „Димитър Талев” до блок 1101, 

изоставен от собственика на гръцкия ресторант, който също беше премахнат. В 

нелегално депо на строителни отпадъци е превърната и прилежащата площ на 

стадион „Спартак” до автогара „Родопи” след масовото разчистване на търговските 

обекти. Поне от 30 години се изхвърлят натрошени тухли, керемиди, вар, празни баки 

с боя зад бившия Домостроителен комбинат, край реката. 

 

„През миналата година сме съставили над 200 акта за замърсяване със строителни 

отпадъци”, потвърди директорът на ”Чистота” Иван Стоянов. В предприятието няма 

информация какви санкции са наложени на нарушителите от Община Пловдив, 

където се изпращат актовете. 

 

https://www.marica.bg/plovdiv-se-zadushava-ot-nezakonni-smetishta-Article-197087.html
https://www.marica.bg/plovdiv-se-zadushava-ot-nezakonni-smetishta-Article-197087.html

