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Източник: Банкер 

 
Заглавие: Космическите отпадъци могат да се използват като гориво 

 

Линк: http://www.banker.bg/sviat/read/kosmicheskite-otpaduci-mogat-da-se-izpolzvat-

kato-gorivo 

 

 
 

Текст: Космическите отпадъци в бъдеще могат да се използват като гориво за 

превозни средства, които ще почистват орбитата на Земята, казва Борис Шустов, 

директор на Института по астрономия на Руската академия на науките, съобщава 

''РИА Новости'' 

 

"Този вид боклук може да се използва като гориво. Ако успеем да разградим 

космическите отпадъци на молекули, на частици, на атоми, тогава същият тези 

отпадъци могат да се използват като гориво за двигатели на устройства, които събират 

космически боклук", каза Шустов на конференция за космическите отпадъци. 

 

Според него такива технологии сега са "изключително активно развиващи се". 

 

Източник: News.bg 

 
Заглавие: Разполагат мобилни пунктове за опасни отпадъци в 3 столични квартала 

 

Линк: https://news.bg/regions/razpolagat-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi-v-3-

stolichni-kvartala.html 
 

 
 

Текст: Мобилен пункт ще събира опасни отпадъци в столичните райони "Оборище", 

"Изгрев" и "Младост" от 18 до 20 април, съобщиха от Столична община. 

 

Мобилният пункт ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа в: 

Район "Оборище"- на 18 април, четвъртък - бул. "Янко Сакъзов"- на входа на парк 

"Заимов", срещу ул. "Васил Априлов" 

Район "Изгрев" - на 19 април, петък - жк. "Дианабад", ул. "Васил Калчев" и ул. "Владимир 

Трендафилов", пред магазин Т Маркет 

Район "Младост"- на 20 април , събота - жк. "Младост" 1, бул. "Андрей Сахаров", на 

паркинга пред магазин CHINA CITY (между бл. 44 и бл. 45) 

http://www.banker.bg/sviat/read/kosmicheskite-otpaduci-mogat-da-se-izpolzvat-kato-gorivo
http://www.banker.bg/sviat/read/kosmicheskite-otpaduci-mogat-da-se-izpolzvat-kato-gorivo
https://news.bg/regions/razpolagat-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi-v-3-stolichni-kvartala.html
https://news.bg/regions/razpolagat-mobilni-punktove-za-opasni-otpadatsi-v-3-stolichni-kvartala.html
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Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните опасни отпадъци, 

образувани от домакинствата: 

 

Живак и живаксъдържащи уреди (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) 

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага в София 

от началото на 2012 г. и е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок 

Инженеринг АД. 

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страниците на БалБок 

(www.balbok.com), Столична община (www.sofia.bg/waste) и Столичен инспекторат, 

както и на страницата на БалБок във Facebook 

(https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869). 

 

От Столична община информират, че от началото на 2019 г. Столична община 

започна поетапното разполагане на специализирани контейнери за текстилни 

отпадъци. Контейнерите не позволяват неправомерно изваждане на отпадъците от тях. 

Събраните в контейнерите отпадъци се транспортират от специализираните 

компании за третиране на текстилни отпадъци, до техни площадки, на които се 

извършва последващо сортиране на съдържанието в контейнерите. При процеса 

отпадъците се сортират по видове, като годните за повторна употреба се отделят. 

 

Друга част от текстилните отпадъци се сортират и нарязват и се използват като 

памучни парцали за индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за 

директна повторна употреба като дрехи или парцали, и други отпадъци, отделени в 

процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други 

компании за правилно рециклиране и оползотворяване. 

 

Негодни текстилни материали (напр. дънки и бял текстил) се сортират по цвят, изрязват 

се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на 

изолационна вата. 

 

От общината напомня на гражданите да изхвърлят старите си автомобилни гуми 

единствено на обособените за целта места. Правилното изхвърляне на автомобилни 

гуми е важна мярка за по-чист въздух и сигурна превенция срещу 

нерегламентираното събиране и последващото им изгаряне за отопление, което би 

имало сериозни последствия върху качеството на атмосферния въздух. 

Старите автомобилни гуми могат да бъдат оставяни както на място - в центровете за 

смяна на гуми, така и на специално разкритите от Столичния инспекторат пунктове 

(площадки) в 13 района на Столична община. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Глобиха Иван Тотев с 200 лева заради неправилно разходени 86 хил. лева, 

загуби две дела 

 

https://www.facebook.com/pages/BalBok/485845981464869
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От АДФИ са наложили санкцията заради харчене на средства от такса „Смет" по 

други дейности 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/globiha-ivan-totev-200-leva-zaradi-nepravilno-

razhodeni-86-139126/ 
 

 
 

Текст: Кметът на Пловдив Иван Тотев ще трябва да заплати глоба от 200 лева заради 

неправилно разходени средства от бюджета на Общината. Градоначалникът е бил 

санкциониран от Агенцията за държавна финансова инспекция заради 

разпореждане с 86 645 лева през 2016 година.  Кметът два пъти е обжалвал глобата, 

но и в двата случая магистратите са отхвърлили възраженията му. 

 

В акта е записано, че Иван Тотев е променил предназначението на средства от такси 

за битови отпадъци в размер на 86 645.10 лв, като е нарушил наредбите, които касят 

разпореждането с публични средства. 

 

Въпреки че според местните власти тези разходи са свързани с дейности в 

общинското предприятие по „Чистота“, Районният, а след това и Административният 

съд, са отхвърлили тези мотиви. 

 

Според тях  обслужването на автовишка и заплащането на годишните й прегледи, 

разходите за обучение на работа с храсторез, разходите за резервни части на 

моторен трион, разходите по договор между ОП „Траурна дейност” – Пловдив и 

„Сатурн 9 ” ЕООД не могат по какъвто и да било начин да се причислят към дейностите 

ясно изброени в закона, за които се заплаща такса за битови отпадъци. 

В решението е прието, че случаят не е маловажен, доколкото нарушението засяга 

особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при 

окончателното разпореждане на бюджетни средства към края на съответната година, 

като същото не се явява с по-ниска степен на обществена опасност от обичайните 

нарушения от този род,пише в мотивите на съда. 

 

По отношение на наказанието е посочено, че същото е правилно наложено като 

,,глоба‘‘ в минимално предвидения размер от 200 лева.Решението на 

Административния съд е окончателно, което означава, че кметът ще трябва да заплати 

глобата от АДФИ. 

 

Източник: Новини 

 
Заглавие: Извозиха близо 150 тона отпадъци само от едно незаконно сметище между 

кюстендилски села 

 

Линк: https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/534065 
 

https://trafficnews.bg/plovdiv/globiha-ivan-totev-200-leva-zaradi-nepravilno-razhodeni-86-139126/
https://trafficnews.bg/plovdiv/globiha-ivan-totev-200-leva-zaradi-nepravilno-razhodeni-86-139126/
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/534065
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Текст: Близо 150 тона отпадъци са извозени само от едно незаконно сметище между 

кюстендилските села Багренци и Граница по време на акция за почистване, която се 

състоя в събота, по инициатива на Общинския съвет в Кюстендил. Това отчете днес 

кметът на общината Петър Паунов.  

 

Над два тона отпадъци са били събрани под един от мостовете на реката в Кюстендил, 

след като районът е бил обитаван от клошари.  

 

В акцията по почистване тогава се включиха кметът Петър Паунов, общински 

съветници, много граждани. "Участвахме около сто души, но резултатът е като за 

много повече", похвали се днес Паунов.  

 

Предстои да бъде почистено и сметището между кюстендилските села Раждавица и 

Стенско. Паунов съобщи още, че предстои въвеждане на видеонаблюдение и на 

невралгичните места. 

 

"Принудени сме да влезе в сила и сериозна санкционна политика, за съжаление ще 

прибегнем и до конфискация на превозни средства", каза Паунов. 

 

Кметът благодари на участниците в инициативата и на представителите на етажна 

собственост, които също са участвали в акцията и допълни, че от тази събота започват 

щафетни мероприятия за почистване в по-малките населени места в общината. 

 

Източник: inews.bg 

 
Заглавие: Строителни отпадъци "се срутили случайно" върху защитени скали край 

Черноморец 

 

Санкцията за нарушителя е от 500 до 5 000 лева 

 

Линк: http://inews.bg/Строителни-отпадъци-се-срутили-случайно-върху-защитени-

скали-край-Черноморец_l.a_i.624410.html 

  

 
 

Текст: Тонове камъни и пръст бяха изсипани незаконно върху защитени скални 

образувания край Черноморец. Това установи проверка на екоинспекцията в Бургас 

след сигнал на местни жители. Скалите на брега на морето са част от защитена 

http://inews.bg/Строителни-отпадъци-се-срутили-случайно-върху-защитени-скали-край-Черноморец_l.a_i.624410.html
http://inews.bg/Строителни-отпадъци-се-срутили-случайно-върху-защитени-скали-край-Черноморец_l.a_i.624410.html
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местност, природна забележителност нос Червенка. За местните хора и туристите, те 

са любимо място за разходки, ловене на риба, миди и плаж. 

 

Нарушителят засипал скалите ще бъде глобен с от 500 до 5000 лева, уточниха от 

екоинспекцията. Тепърва ще се установява дали има увредени фиорди. Проверка 

извърши и комисия от община Созопол, която е установила, че прокарването на 

трасето на водопровода, неправомерно е преминало през скалите. 

 

Вчера комисия от общината извърши проверка на място. Протоколът от комисията 

още не съм го получил, но това, което комисията констатира и което предприе 

действия спрямо обекта веднага, днес е поръчано на частната фирма "Геос”, която 

замерва местата в землището на Черноморец, да дойде да трасира пътя, да трасира 

и пътя на водопровода. Това каза във включване в сутрешния блок на БТВ "Тази сутрин” 

кметът на Черноморец Добри Добрев. Ще бъде задължена фирмата, всичко което е 

извън трасето на улицата, да бъде изгребано, изчистено и възстановено, добави той. 

 

Опасенията на местните са, че проекта за пътя, който явно общината има, ще мине 

върху дължината на целите скали и на целия залив, на който се намираме в момента. 

Ние не сме съгласни инвеститора да му бъде налагана само административна 

мярка, ние искаме това да се възстановят скалите в първоначалния вид и общината да 

изготви нов проект, който да запази скалите и същевременно да има свободен достъп 

на хората до скалите и до морето. Това каза от своя страна Яна Николова от 

сдружение "Просперитет за нашия град”. 

 

Източник: Факти 

 
Заглавие: Работник изнесъл 1400 кг олово от цех в Търговище 

 

Мъжът е задържан от полицията, която работи по случая 

 

Линк: https://fakti.bg/krimi/374913-rabotnik-iznesal-1400-kg-olovo-ot-ceh-v-targovishte 

 

 
 

Текст: Работник е откраднал от предприятие в Търговище 1 400 кг олово. 39-годишният 

мъж е задържан, съобщиха от Областната дирекция /ОД/ на МВР. 

 

На голямото количество метал се натъква при проверка екип от патрулно-постовата 

дейност на Районното управление вчера. Полицаите проверяват лек автомобил 

Citroen и откриват, че в него е превозвано оловото. Установено е, че суровината е 

открадната за времето от 10 февруари до 16 април от цех на предприятието в 

Търговище. 

 

https://fakti.bg/krimi/374913-rabotnik-iznesal-1400-kg-olovo-ot-ceh-v-targovishte
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Работникът системно е изнасял количества от метала, които пускал през оградата и 

след това прибирал с автомобила си. Имал е намерение да предаде оловото на 

пункт за изкупуване на метали, където килограм се търгува за около 2 лв.. 

По случая е образувано бързо полицейско производство. 

  


