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Източник: Актуално 

 

Заглавие:  Знаете ли, че София има карта за разделно събиране на отпадъците?  

 

Линк: https://www.actualno.com/sofia/znaete-li-che-sofija-ima-karta-za-razdelno-

sybirane-na-otpadycite-news_1502234.html 
 

 
 

Текст: Всеки от нас иска да бъде отговорен гражданин и да живее с по-малко 

негативен ефект към природата. Замърсяването се превръща в проблем, 

особено в големите градове. То сякаш е правопропорционално на броя жители 

и именно заради това за никого не е изненада, че в София можем да станем 

свидетели на пълни кошчета и боклук по пътя. Разбира се, това е отговорност и 

на нас като граждани, но понякога информацията за това какво и как можем да 

рециклираме липсва събрана на единично място. Именно тук идва ролята на 

Sofia No Waste Map.  

 

Самият сайт е създаден като наръчник за домакинства, които имат желание да 

събират отпадъците си разделно. Има информация за различните видове 



отпадъци, как те се събират и сортират, както и къде можем да ги предадем на 

вторични суровини. Има детайлна карта с контейнери за разделно събиране на 

отпадъци по вид, както и на общинските площадки за вторични суровини. И ако 

това не е достатъчно - в сайта има график за събиране на строителните и едрите 

отпадъци, които нямат място в контейнерите. Можете да спомогнете за неговото 

популяризиране като изтеглите информационен плакат, който да поставите във 

вашия вход или офис.  

 

Има много полезна секция с най-често задаваните въпроси и отговори, 

описание на видовете отпадъци, както и активен линк към самата карта в Google 

Maps. Не е трудно да живеем по-отговорно към природата и да бъдем по-добри 

и съвестни граждани що се отнася до разделното събиране на отпадъците. Вече 

имаме отправната точка да го направим. Дали ще живеем на едно по-чисто, 

приветливо и подредено място зависи само и единствено от нас.  
 

Източник: News.bg 

 

Заглавие: Космическата станция принудена да направи маневра заради 

отпадъци 

 

Линк: https://news.bg/world/kosmicheskata-stantsiya-prinudena-da-napravi-

manevra-zaradi-otpadatsi.html 
 

 
 

Текст: Астронавтите на Международната космическа станция (МКС) бяха 

принудени да направят маневра във вторник, за да избегнат удар с космически 

отпадъци, обявих от американската космическа агенция НАСА, предаде АФП. 

Отломките щяха да преминат на няколко километра от космическата станция, 

но като предпазна мярка траекторията й е променена, за да се избегне сблъсък. 

От НАСА отбелязаха, че тричленният екипаж - двама руснаци и американец - 

промени позицията на космическия кораб "Союз" след началото на маневрата 

в случай на евакуация, ако е необходимо. 

 

Директорът на НАСА Джим Брайдънстайн потвърди в "Туитър", че станцията е 

направила маневра и астронавтите са в безопасност. 

 

Международната космическа станция е на около 420 километра от Земята и се 

движи със скорост от около 27,5 километра в час. При такава скорост малак 

предмет сериозно може да повреди соларен панел или други неща по 

станцията. 

 

От НАСА обявиха, че 25 подобни маневри са направени между 1999 и 2018 г. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Близо 200 кг опасни битови отпадъци са събрани в кампания в Русе 

  

https://news.bg/world/kosmicheskata-stantsiya-prinudena-da-napravi-manevra-zaradi-otpadatsi.html
https://news.bg/world/kosmicheskata-stantsiya-prinudena-da-napravi-manevra-zaradi-otpadatsi.html


Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2281980 

 

 
 

Текст: Общо 196 кг опасни битови отпадъци са предадени за два дни от русенци 

в мобилен събирателен пункт. Това съобщиха от кметството в крайдунавския 

град.  

 

По време на кампанията са събрани предимно лекарства с изтекъл срок на 

годност, битова и строителна химия, както и много тонер касети, предадени за 

последващо третиране.  

 

Акцията по събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата има за цел 

както да стимулира хората да събират разделно, така и тези отпадъци да бъдат 

третирани според вида си и да не попадат в околната среда. 

  

Източник: Столица 

 

Заглавие:  Изчистиха 85 тона отпадъци от незаконно сметище в пловдивската 

„Шекер махала“ 

 

Линк: https://stolica.bg/raion-izgrev/trima-globeni-v-izgrev-za-smesvane-na-

otpadatsi 

 

 
 

Текст: Три глоби наложиха екипите на Столичен инспекторат при текущия контрол 

за смесване на отпадъци в район "Изгрев". Първи санкция получи човек, който 

след почистване на междублоково пространство е изхвърлил тревата в 

контейнерите за битови отпадъци. Това е станало на ул. "Ю. Гагарин". Другите 

двама са управители на търговски обекти. Те са изхвърлили кашони и други 

отпадъци от опаковки в съдовете, предназначени за общо ползване.  

 

 


