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Заглавие:  Учени откриха как да наблюдават космическите отпадъци през деня 
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Текст: Учени са открили начин да наблюдават на дневна светлина космическите 

отпадъци, които представляват заплаха за активните сателити, предаде Франс 

прес, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър къмюникейшънс". 

 

Постижението им освен това може да улесни космическото наблюдение. 

 

Близо 9000 сателита са изведени в орбита от 1957 г. насам. Според 

американските военни около 23 000 обекта с големина над 10 сантиметра 

обикалят около Земята с над 20 000 километра в час. При тази скорост всеки 

сблъсък може да унищожи сателита и да създаде повече отломки. 

 



От оптичните наземни станции за наблюдение е възможно да се открият 

космически отломки чрез лазерна телеметрия. Тази техника обаче е приложима 

само за няколко часа привечер, когато наблюдателната станция на Земята е в 

тъмнина, но отломките все още са осветени от Слънцето. 

 

Изследователи от Австрия съобщават, че са успели да разширят този прозорец 

за наблюдение, като използват комбинация от телескоп, детектор и филтър, за 

да увеличат контраста между обектите и небето. 

 

Благодарение на новата техника, която все още е в експериментална фаза, е 

възможно космическите отпадъци да се следят 22 часа дневно, вместо 

настоящите шест. Това ще е от съществена полза за бъдещи мисии за 

отстраняването им или за подобряване на орбиталните прогнози в случай на 

предупреждение за сблъсък, казва съавторът на изследването Михаел 

Щайндорфер от Австрийската академия на науките. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: Стратегия за намаляване на отпадъците разработи Община 

Белоградчик 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101321653/strategia-za-namalavane-na-otpadacite-

razraboti-obshtina-belogradchik 

 

 
 

Текст: Общинският съвет в Белоградчик одобри на последното си заседание 

годишния отчет на „Програмата за управление на отпадъците в общината за 2019 

г.” В нея на първо място се отчита, че количеството смесени битови отпадъци 

трайно се движи около 1 250 тона годишно. Затова една от поставените цели в 

Програмата е предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.  

 

Основната мярка за постигане на тази цел е осъществяването на контрол върху 

генерираните отпадъци за изпълнение на дейностите по предотвратяване и 

намаляване на отпадъците чрез притежаване на комплексни разрешителни, 

лицензионни и регистрационни режими. Другата мярка е въвеждане на 

фамилно компостиране. В тази насока Община Белоградчик е разработила 

проект „Белоградчик: Нулеви отпадъци чрез разделно събиране и компостиране 

в домакинствата”. През месец юли тази година е получила писмо, че проектът е 

одобрен и се очаква този месец да бъде сключен договорът за безвъзмездна 

финансова помощ.  

 

Освен това в общината е възстановено действието на системата за разделно 

събиране на отпадъците на опаковки от населението. Общината е сключила 

договор за изграждане и обслужване на системата за разделно събиране на 

отпадъците още през 2017 г. Съгласно договора на 15 места в града са 

поставени контейнери за разделно събиране на стъкло, хартия, метал и 



пластмаса. За отчетния период в резултат на разделното събиране са 

предадени за рециклиране: 1,460 т. хартия, 1,386 т. пластмаси и 2,030 т. стъкло. 

Системата не изисква финансиране от страна на общината.  

 

От декември 2016 г. започна извозването на отпадъците на общината до 

регионалното депо във Видин. Сега общинското ръководство си е поставило за 

цел рекултивацията на съществуващото депо и почистване на всички 

нерегламентирани места, на които се изхвърлят отпадъци. В тази връзка 

общината е разработила проект „Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за битови отпадъци”, за който вече има издадено разрешително 

за строеж и сключен договор. Очаква се изборът на изпълнител до края на този 

месец. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита 

ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактическите или 

нормативните условия в процеса на нейната реализация. 

 

Източник: Дарик 

 

Заглавие: Откриха незаконно сметище от стари гуми и строителни отпадъци 

край Варна 
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Текст: Незаконно сметище от стари автомобилни гуми и строителни отпадъци 

беше открито до защитената местност “Побити камъни” край Варна, предава 

БНТ.  

 

При направената проверка от екоинспекцията е установено, че няма 

замърсяване на почвата. Мястото трябва да бъде почистено от собственика на 

земята. Нерегламентираното сметище било открито случайно от служители на 

Община Аксаково. И това оказва се не е първият случай, когато тук се изхвърлят 
отпадъци. 

 

"Може би става дума за изхвърлени 3-4 камиона товарни с гуми. Различен 

диаметър, товарни, лекотоварни автомобили. Освен това има и малки 

количества строителни отпадъци и опаковки", каза Красимира Дянкова, зам.-

кмет на Община Аксаково 

 

Замърсената територия е около 300 квадратни метра. И въпреки че е близо до 

главния път, мястото остава скрито от гъста растителност, затова и никой не е 

разбрал кога и кой е изхвърлил отпадъците. 

 

Освен огромното количество стари гуми има изхвърлени пластмасови бутилки, 

хартия и дървесина. За някои от отпадъците личи, че са тук от години. Собственик 

на земята е Държавното горско лесничейство.  



 

Тъй като извършителя не е установен, горското няма да бъде санкционирано. 

Глобата за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места е до 1000 лева 

за физически лица и до 4000 за юридически. 

 

Източник: Актуално 

 

Заглавие: Крути санкции в Мадан за строителни отпадъци в кошовете за боклук 
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Текст: Крути санкции налагат в Мадан за строителни отпадъци, хвърлени в 

кошовете за боклук, става ясно от съобщение на местната администрация. 

"Поради зачестилите нарушения на недобросъвестни граждани, изхвърлящи 

строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци, което е забранено по 

чл.13 от Наредба №11 за управление на отпадъците на ОбС Мадан, Общинска 

администрация уведомява, че контролът ще бъде засилен и длъжностните лица 

ще са безкомпромисни към нарушителите на Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

община Мадан", се сочи в съобщението. 

 

Санкциите по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията 

на община Мадан за физически лица са от 300 лв. до 1 000 лв., а за фирмите от 

1 500 лв. до 3 000 лв. Депонирането (обработването) на строителните отпадъци и 

излишните земни маси се извършва след получаване на писмено разрешение 

от кмета на общината и само на определените депа за строителни отпадъци и 

земни маси. Общинското ръководство призовава всички граждани да бъдат 

отговорни и да спазват утвърдения ред за третиране на конкретните видове 

отпадъци, регламентиран с Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Мадан и при установяване на нарушители и/или 

новообразувани нерегламентирани замърсявания, да сигнализират 

общинската администрация на дежурния телефон: 0893343660 
 

 


