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Източник: Днес 

 
Заглавие: ЕС се договори със Смърфовете за чистене на плажовете Еврокомисията:  

 

Те са сини и загрижени за синята планета  

 

Линк: https://www.dnes.bg/eu/2019/04/17/es-se-dogovori-sys-smyrfovete-za-chistene-na-

plajovete.407959 
 

 
 

Текст: Европейската комисия се договори с компанията, притежаваща световните 

права върху анимационните герои от серията Смърфовете, да бъдат лице на 

кампанията й за почистване на моретата и океаните. 

Това е първо по рода си сътрудничество с анимационни същества за официална 

кампания на Европейската комисия, която досега странеше от използване на 

търговски марки за своите дейности. Смърфовете ще се включат в почистването на 

плажовете по европейските брегове и по целия свят, където ЕС има посолства, на 

Световния ден на океаните - 21 септември, както и в предхождата го кампания. 

В съобщението за подписаното днес споразумение се казва, че и ЕС, и Смърфовете 

са сини и са загрижени за синята планета. 

 

"Смърфовете винаги са били пазители на благородни ценности", казва дъщерята на 

създателя на анимационните герои, белгийският художник Пейо Вероник Кюлифор, 

която държи авторските права върху 17-те сини джуджета, обитаващи Смърфовото 

село. 

 

Комисията смята да "насърчи своите посолства по света и представителствата си в 

държавите членки на ЕС да организират събития за чисти плажове, заедно с местни 

организации, училища и др.", се казва още в съобщението. 

 

Смърфовете ще помагат повече хора да научат за проблема със замърсяването на 

световния океан и да бъдат привлечени към участие в акциите за събиране на 

отпадъци и други дейностина институцията в рамките на кампанията. При 

миналогодишното почистване само еврослужителите в посолствата в Мозамбик и 

Сенегал са събрали 10 тона боклуци от плажовете за ден, съобщава Еврокомисията. 

Общо 70 акции са били организирани с участието на 3000 души по цял свят. 

 

"Смърфовете може да са малки на ръст, но могат да направят много, за да остане 

планетата приятно място за обитаване, така че, хайде да смърфираме заедно", 

добавя Кюлифор, цитирана от Европейската комисия. 

 

Междувременно, предстои в близките месеци страните членки да одобрят 

окончателно гласуваната от Европейския парламент през март нова директива за 

https://www.dnes.bg/eu/2019/04/17/es-se-dogovori-sys-smyrfovete-za-chistene-na-plajovete.407959
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пластмасовите отпадъци, която също е насочена към чистотата на моретата и 

океаните. 

 

Тя предвижда от 2021 г. в ЕС да бъдат забранени пластмасовите прибори, чинии, 

сламки, клечки за уши и дръжки за балони. Страните членки трябва да се стремят да 

достигнат 90% рециклиране на пластмасови бутилки до 2029 г., а поне една трето от 

новите да са направени от рециклирани материали до 2030 г. Производителите на 

рибарски мрежи и на цигари ще плащат за прибирането на загубени в морето 

мрежи и за цигарените филтри, които са сред честите замърсители на плажовете. 

 

Източник: Dir.bg 

 
Заглавие: Руски учени предлагат на МКС да бъде монтиран орбитален лазер 

 

Линк: https://it.dir.bg/tehnologii/ruski-ucheni-predlagat-na-mks-da-bade-montiran-

orbitalen-lazer 

 

 
 

Текст: Учените от Института по приложна физика на Руската академия на науките 

предлагат на Международната космическа станция (МКС) да бъде инсталиран 

орбитален лазер за справяне с космическите отпадъци, съобщава ТАСС. 

 

"Разгледали сме възможностите за монтиране на мощни оптични лазери на 

Международната космическа станция. Те биха били най-ефективния начин за 

справяне с най-опасните космически отпадъци", споделят учените. 

 

Насоченият поток от йонизирани частици или от фотони може да въздейства върху 

космическия боклук, променяйки неговата траектория. 

Космическите отпадъци обикновено се разделят на три групи, класифицирани по 

размери: по-малки от 1 см, от 1 до 10 см и по-големи от 10 см. 

 

"Съществуващите днес технологи ни позволяват да каталогизираме почти всички 

обекти, чиито размери са по-големи от 10 сантиметра. Обектите с размери по-малки 

от 1 см са относително безопасни, тъй като съществуват начини за защита от тях под 

формата на различни механични устройства, инсталирани в най-уязвимите места на 

космически кораби. Най-голямата заплаха са обектите с размери между 1 см и 10 

см. Ние нямаме методи за справянето с тях и не можем да ги проследяваме", 

отбелязват учените. 

 

Източник: Trafficnews.bg 

 
Заглавие: Екипи ще събират старо обзавеждане от адреси в Пловдив 

 

https://it.dir.bg/tehnologii/ruski-ucheni-predlagat-na-mks-da-bade-montiran-orbitalen-lazer
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Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/ekipi-shte-sabirat-staro-obzavezhdane-adresi-

plovdiv-139274/ 
 

 
 

Текст: От тази събота и неделя – 20 и 21 април, ОП „Чистота“ пуска техника и екипи, 

които да събират и транспортират обемни отпадъци от излязло от употреба 

обзавеждане на гражданите. Става въпрос за гардероби, легла, дивани, шкафове, 

фотьойли, матраци ,  дюшеци, мебели и други подобни вещи. 

 

Графикът вече е готов. От 08:00 до 16:00 ч. в събота екипите ще работят в районите 

„Южен“, „Северен“ и „Западен“, а в неделя – в „Централен“, „Тракия“ и „Източен“. 

През работната седмица от понеделник до 12 ч.  в петък на телефон 032/675 817 

гражданите трябва да дадат заявка от кой адрес и какъв вид отпадък ще се извозва. 

 

В останалите дни пловдивчани могат да предават отпадъците от покъщина на 

специализираната площадка в предприятието – ул. „Даме Груев“ 64 А, която работи 

целогодишно без почивен ден. Освен мебели, там се приемат електроуреди, 

хартиени, картонени, пластмасови и стъклени опаковки, хартия и картон, градински 

химикали, пестициди, хербициди, препарати за поддържане на тревни площи, 

овощни и зеленчукови растения, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак, бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества, 

перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, лекарствени 

продукти с изминал срок на годност и пластмасови изделия от бита. 

 

Съдове за строителни отпадъци от ремонти в домакинствата са разположени на 8 

точки в града: район „Централен“ – ул. „Юрий Венелин“ №2 и  ул. „Странджа“ №1, 

район „Северен“ – ул. „Еледжик“ №11 (обръщалото на градските автобуси под 

Карловския надлез), район „Тракия“ – ул. „Цар Симеон“ (до ЖП гара „Тракия“, 

околовръстното), район  „Източен“ –  ул. „Богомил“ (срещу №100), район „Западен“ – 

ул. „Дивна“ №1, район „Южен“ – ул. „Даме Груев“ №64 А (пред базата на ОП 

„Чистота“). 

 

Фирмите са задължени сами да организират транспортирането на отпадъци от 

своята производствена дейност, а по утвърден от Общинския съвет ценоразпис ОП 

„Чистота“ може да им предостави съдове тип „лодка“ за строителни отпадъци, както 

и други услуги, посочени в сайта на предприятието. 

 

Източник: Дарик 

 
Заглавие: Свиленград с нов модел за разделно събиране на отпадъци от обект до 

обект 

 

Линк: https://dariknews.bg/regioni/haskovo/svilengrad-s-nov-model-za-razdelno-sybirane-

na-otpadyci-ot-obekt-do-obekt-2159226 

https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/ekipi-shte-sabirat-staro-obzavezhdane-adresi-plovdiv-139274/
https://trafficnews.bg/plovdiv-gradat/ekipi-shte-sabirat-staro-obzavezhdane-adresi-plovdiv-139274/
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/svilengrad-s-nov-model-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-ot-obekt-do-obekt-2159226
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/svilengrad-s-nov-model-za-razdelno-sybirane-na-otpadyci-ot-obekt-do-obekt-2159226
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Текст: Община Свиленград започна събиране и извозване на разделно събрани 

хартия, пластмаса и стъкло директно от търговските и административни обекти.  

 

От началото на април камиони на общината минават през магазини, офиси, 

заведения за обществено хранене, стопански и производствени сгради на 

територията на град Свиленград и извозват събраните разделно отпадъци. Целта на 

новия модел е, като се улеснят търговците, да се повиши ефективността на системата 

за разделно събиране на отпадъци. Новата услуга е безплатна за ползвателите. 

 

Събирането и транспортирането на хартия, пластмаса и стъкло от общината ще 

продължи по определен график два пъти седмично. Необходимо е собствениците и 

управителите на търговските обекти да проявят отговорно отношение при правилното 

разделяне на отпадъците от опаковки, отделени вследствие на тяхната дейност.   

 

Отпадъците трябва да са подготвени за лесно пренасяне - хартията и  картонът да са  

нагънати, пластмасата  и стъклото да са отделно сортирани в касетки или чували. 

Битовите отпадъци от търговската дейност  се изхвърлят както досега в най-близко 

разположените контейнери тип “Бобър”, уточняват от администрацията. 

 

Собствениците или наемателите на имоти, търговски обекти, офиси, заведения за 

обществено хранене, стопански и производствени сгради,  трябва да сключат  

договор с ОбА-Свиленград, притежаваща съответния разрешителен документ за 

дейности с отпадъци. 

 

Според Наредба №14 на Общински съвет-Свиленград, определяща  условията и реда 

за изхвърляне, събиране, транспортиране,претоварване, оползотворяване и 

обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на 

територията на ОбщинаСвиленград, е забранено изхвърлянето на опаковки, 

хартиени, пластмасови, стъклени и други отпадъци на обществени места. При 

констатиране на нарушения е предвидена санкция по реда на наредбата. 

 

С новия метод „от обект до обект” Община Свиленград надгражда дейностите по 

разделно събиране на отпадъци и подобрява опазването на чиста околна среда. През 

последните две години в системата за разделно събиране бяха включени жилищни 

сгради, при които на място бяха поставени съдове за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки. 

 

Сега общината разширява обхвата на системата, като извозва от  място 

сепарираните отпадъци от всички търговски обекти. 

 

 


