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Източник: Блиц 

 
Заглавие: Роботизирана ръка за космоса ще сортира боклука на Земята  

 

Линк: https://blitz.bg/lyubopitno/evrika/robotizirana-rka-za-kosmosa-shche-sortira-bokluka-

na-zemyata_news688142.html 
 

 
 

Текст: Сортирането на земния боклук ще бъде по-лесно с помощта на роботизирана 

ръка. Учените от Китайския изследователски институт за ракетни технологии 

първоначално я разработиха за събирането и разделянето на отпадъците в космоса. 

Тя бе изстреляна за първата си космически мисия през 2016 г. с ракетата „Чанджън-7" 

. Роботизираната ръка бе тествана за отстраняването на космически отпадъци, някои 

от които с размер от по няколко милиметра, съобщава Китайското национално 

радио.  

 

Оказа се обаче, че високата точност в космоса е много полезна и за сортирането на 

битовите отпадъци на Земята. Учени от института с помощта на космически 

технологии и изкуствен интелект модернизираха ръката и я превърнаха във 

високоефективен инструмент за сортирането на боклука. Според учените тя 

изпълнява поставените ѝ задачи с над 94% точност. Един робот може да бъде 

оборудван с 30 ръце, които да работят едновременно. С една камера и четири такива 

робота технологията е в състояние да сортира по 300 тона боклук на ден. Тя може да 

бъде използвана и при разпределянето на куриерски пратки, храна, лекарства и 

селскостопански продукти. 
 

Източник: Нова 

 
Заглавие: СВОБОДА, СУЕТА ИЛИ НЕЩО ДРУГО: Какво е посланието на статуята от 

боклуци? 

 

Линк: 
https://nova.bg/news/view/2019/07/28/258227/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%

D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8/ 

 

https://blitz.bg/lyubopitno/evrika/robotizirana-rka-za-kosmosa-shche-sortira-bokluka-na-zemyata_news688142.html
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https://nova.bg/news/view/2019/07/28/258227/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8/
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https://nova.bg/news/view/2019/07/28/258227/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8/
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Текст: Зад Статуята на свободата в Ню Йорк се виждат небостъргачи, а зад Статуята 

на суетата - типичен изглед от стара София 

 

Тя държи телефон, вероятно си прави селфи. Облечена е в шарена дреха, вместо в 

тога. Не носи факел на мира, а каталог за последните намаления на Черния петък.  

 

Да отидеш в Ню Йорк и да не видиш Статуята на свободата, е като да отидеш в Рим и 

да не видиш папата. Докато се разхождаш в центъра на София, случайно край 

столичен паркинг попадаш на софийската Статуя на суетата. 

 

Статуята на свободата - статуя, облечена в хиляди опаковки. Зад Статуята на свободата 

в Ню Йорк се виждат небостъргачи, а зад Статуята на суетата - типичен изглед от стара 

София. "Не е направена с комерсиална цел и няма да бъде продадена", каза пред 

камерата на "Събуди се" - скулпторът Любомир Мишонов. 

 

Едната е безспорният символ на Ню Йорк и на свободата, другата е не е символ. 

Някои я кръстиха Статуя на суетата, но името й е друго. "Не е символ на свободата, тя 

е отражение на днешното консуматорско общество, това сме всички ние", каза още 

Мишонов. 

 

В дясната си ръка американската Статуя на свободата стиска факел, който е символ 

на напредък, с лявата прегръща американската конституция. Българската версия си 

прави селфи с мобилен телефон. "Телефонът е моя измислица. Идеята за свободата 

днес се е изкривила. Суетата ни подтиква към тази свръхконсумация, от която следва 

свръхотделянето на отпадъци. Те са от храни, напитки и козметика, които в 

продължение на 2 месеца сме изконсумирали аз и моето семейство - около 15 

чувала пластмаса", заяви Любомир Мишонов. 

 

Статуята на свободата - вдъхновена от египетска селянка 

 

В другата си ръка сякаш държи надгробна плоча, на която пише "Черен петък". 

Американската Статуя на свободата не просто стои, а върви и разкъсва веригите на 

робството. При българската оковите са знак за друго: "Скъсаната връзка на хората с 

реалността, хората прекарват повече от времето си онлайн в интернет, отколкото в 

реалния свят", добави Мишонов. 

 

Пластмасата оживява в ръцете на артиста-бунтар, а от боклука вкъщи създава 

изкуство. От 2 години семейството на Любомир разделно събира и изхвърля своите 

отпадъци, които след това се рециклират. Каузата му е лична, но независимо, че 

живее в центъра на София, за съсед Любомир си има сметище. 

 

Съсед на Любо е не само сметището, но и хората от фондация "Тротоара". Място, 

където деца и тийнейджъри творят с ръцете си, защото искат, но се вдъхновяват от 
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личния пример на по-големите. "Една от главните ни цели тук е чрез изкуството да 

отключваме умовете на децата", каза основателят на фондацията - Деян Янков. 

 

Дори Статуята от боклуци вдъхновява. Деца и ментори заедно ремонтират 

работилница за рециклиране на пластмаса и електроника.  

 

"Целта е да се чувстваме щастливи. Ако всички се стремим към това, светът ще е едно 

по-добро място", каза още Янков. Място, където изкуството от боклук съзнателно оставя 

следи. 

 

Източник: Марица 

 
Заглавие: Обучават децата от Подбалкана що е битови отпадъци   

 

Линк: https://www.marica.bg/obuchavat-decata-ot-podbalkana-shto-e-bitovi-otpadyci-

Article-223707.html 
 

 
 

Текст: Всички деца и младежи от Карловска община ще преминат обучение, което 

ще повиши тяхната информираност за битовите отпадъци, местата за тяхното 

събиране и кои от тях са подходящи за рециклиране. Обучението ще обхване всички 

от Калофер до Клисура и Баня, които са на възраст от 5 до 18 години. То ще се 

извършва в сформиран център в Карлово. Това предвижда проект на общината, който 

е по процедура за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците по Оперативна програма Околна среда. 

 

Общинският съвет одобри предложението на кмета на Карлово Емил Кабаиванов този 

проект да бъде внесен в ОП Околна среда за одобрение и финансиране. 

Очакванията са, че той ще повиши в голяма степен информираността и културата на 

подрастващите по отношение на битовите отпадъци 

Карлово има последователна политика по отношение на отпадъците, припомни 

Кабаиванов в отговор на въпрос на общинския съветник Пламен Славов. Целта на 

общината е до 2021 г. обемът на битовите отпадъци, които се депонират в 

регионалното сметище, да намалее с 50 на сто, което ще доведе и до намаляване 

на таксите за депониране на отпадъците.  

Годишно в Карлово, където има контейнери за разделно събиране на хартия, стъкло 

и пластмаса се събират разделно над 100 тона битови отпадъци. В същото време от 

сепариращата линия, която е базирана близо до сметището, разделно се заделят 

около 8000 тона отпадъци. 

Скоро Общината подписа договор за изпълнение на проект за събиране на зелени 

и биоразградими отпадъци. Той ще обхване територията на цялата община. В 

https://www.marica.bg/obuchavat-decata-ot-podbalkana-shto-e-bitovi-otpadyci-Article-223707.html
https://www.marica.bg/obuchavat-decata-ot-podbalkana-shto-e-bitovi-otpadyci-Article-223707.html
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Карлово ще бъдат позиционирани 209 кафяви контейнери за зелени и 

биоразградими отпадъци. В населените места за тази смет ще бъдат оформени 

специални площадки, от които специализирани камиони ще ги извозват до мястото 

за компостиране. То ще бъде в района на регионалното депо за битови отпадъци, 

поясни Кабаиванов. Проектът за компостиране, който се очаква да стартира тази 

есен, ще доведе до намаляване на обема, който се влага в депото с около 30 на 

сто. 

Източник: Монитор 

 
Заглавие: Изнесоха 7 т отпадъци от Бузлуджа след събора 

 

Линк: https://www.monitor.bg/bg/a/view/iznesoha-7-t-otpadyci-ot-buzludja-sled-sybora-

171673 

 

 
 

Текст: Над 7 тона битови отпадъци, събрани в 300 чувала са били изнесени в събота и 

неделя от Историческата поляна и околността й на връх Бузлуджа, съобщиха от 

община Казанлък . Уборката е била направена от 12 служители на общинското 

предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, част от 

боклука е бил събран извън  12-те еднокубикови контейнери тип „Бобър“, разположени 

на място в съответствие с подписан договор между администрацията и местното 

ръководство на БСП. 

 

„Според сключения договор с политическата партия, Общината изпълни ангажимента 

да окоси и да изчисти мястото. Още в съботния следобед, след прибирането на 

търговските сергии, дейностите по събиране на боклука започнаха и завършиха 

преди час днес./неделя/“, се казва в прессъобщение до медиите. 

 

От БСП-Казанлък припомниха, че са платили авансово 6 300 лв за описаните дейности, 

почистването е трябвало да стартира веднага след приключването на събора и 

изтеглянето на транспортните средства от поляната и паркингите.Активисти на 

левицата пресметнаха , че при 40 000 души  и 7 т боклук се падало средно под 150  

грама на участник, колкото тежали пластмасова тарелка и книжна салфетка. 

https://www.monitor.bg/bg/a/view/iznesoha-7-t-otpadyci-ot-buzludja-sled-sybora-171673
https://www.monitor.bg/bg/a/view/iznesoha-7-t-otpadyci-ot-buzludja-sled-sybora-171673

