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Източник: БНР 

 

Заглавие: ЕКА планира мисия за унищожаване на космически боклук 
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Текст: Европейската космическа агенция (ЕКА) съвместно с индустриален екип 

под ръководството на швейцарска компания, планира първата по рода си мисия 

в света, която цели "улавянето" на космически отпадъци и изгарянето им в 

атмосферата, съобщават ДПА и "Франс прес". 

 

ЕКА и швейцарската компания КлиърСпейс представят днес начинанието, 

планирано за 2025 г. 

 

Мисията, която Европейската космическа агенция финансира с 86 милиона 

евро (102 милиона долара), ще включва космически кораб със захващащи 
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ръце. Той ще улови парче скрап с тегло над 100 килограма на височина около 

700 километра и ще го изтегли в земната атмосфера за изгаряне. 

 

"Типични примери за космически отломки са неизползваните горни степени на 

ракетите и нефункциониращите сателити, но сред тях са и изгубените 

инструменти на астронавти", обясняват от Германския аерокосмически център. 

 

По-голямата част от космическия боклук са отломки от експлозии и сблъсъци. 

 

Според Европейската космическа агенция в орбита има скрап с тегло около 

8500 тона и обемът му се увеличава бързо. 

 

За близо 60 години космическа дейност и над 5500 изстрелвания около 42 000 

обекта, по-големи от 10 сантиметра, обикалят около Земята, образувайки облак 

от боклук. Гравитирайки със скорост от 28 000 километра в час, тези отломки 

представляват сериозна заплаха от сблъсък с действащи спътници, които не 

само могат да унищожат ключови услуги (метеорология, GPS), но и да генерират 

допълнителни отпадъци. Така може да се предизвика верижна реакция, която не 

може да бъде спряна, отбелязва Луиза Иноченти от КлиърСпейс. 

 

По-рано през ноември Япония обяви, че догодина през март ще изстреля спътник, 

който да събира космически боклук. 

 

Източник: Дир 

 

Заглавие: Над 7200 фирми ще плащат такса смет според количеството отпадък 

 

Линк: https://business.dir.bg/kompanii/nad-7200-firmi-shte-plashtat-taksa-smet-

spored-kolichestvoto-otpadak 

 

 
 

Текст: Повече от 7200 декларации и заявления от фирми за определяне на такса 

битови отпадъци за 2021 г. спрямо количествата генерирани отпадъци са 

постъпили в дирекция "Икономика и търговска дейност" (ДИДТ) в периода на 

кампанията от 1 октомври до 30 ноември. 

 

Такива документи трябва да се подават в този период всяка година от 

компаниите, които желаят такса смет за нежилищните им имоти да е 

определена според количеството отпадък, а не според площта и стойността на 

имота, отбелязват в съобщение от Столична община. 

 

Внесените декларации за определяне броя на контейнери до момента са 4845, 

а заявленията за издаване на Заповед за допускане на пряко договаряне са 2388. 

 

От дирекцията очакват в следващите дни при тях да постъпят още декларации и 

заявления, изпратени от фирмите чрез лицензираните пощенски оператори. 



 

Работата по приема на фирмените документи премина при спазване на всички 

мерки за безопасност, включително чрез организиране на изнесени работни 

места, допълнително деловодство, удължено работно време и работа в 

почивните и празнични дни, се казва в съобщението. 

 

В хода на кампанията вече са обработени част от заявленията и са издадени 1255 

заповеди за пряко договаряне, отчитат още от ДИТД. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие: На 4 декември решават за инсинератора за опасни отпадъци в 

Монтана 
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Текст: На 4 декември предстои да бъде взето решението, дали да бъде изграден 

инсинератор за изгаряне на медицински отпадъци в промишлената зона на град 

Монтана. Срещата е в сградата на Младежкия дом в града. В същото време 

граждани се организират, за да изразят твърдо негативната си позиция. 

 

Обществено обсъждане беше проведено на 22 новември. И тогава граждани 

излязоха, за да изразят мнението си. В протеста  взе участие и създалият групата 

във фейсбук "Против изграждането на инсталация за изгаряне на опасни 

отпадъци в Монтана" Светлин Балкански, според когото Общината не следва 

"зелената политика", която гони от 20 години насам и е в противоречие с нея, 

съгласявайки се за изграждането на такова съоръжение. 

 

"След всички опити на местната власт да превърнат Монтана в "зелен град", след 

цялото това облагородяване, което продължава 20 години, сега да ни натресат 

инсинератор за изгаряне на отпадъци в града, някак си нито е последователна 

на настоящата политика и стратегия за управление, нито на тази, която се 

предлага като бъдеща такава. Надявам се повече граждани да придобият 

увереност, да дойдат на 4 декември сутринта пред Младежкия дом, където ще 

бъде взето това решение окончателно и да заявят твърдата си позиция "против"." 

 

На общественото обсъждане е станало ясно, че липсва идея в инвеститорите по 

някои въпроси, като къде ще съхраняват пепелта, която се изгаря и къде ще отива 

водата, която ще се използва, обясни още Светлин Блакански. 

 

"Каквото и да е мнението на инвеститорите, че всичко е законно, аз мисля, че в 

един нормален свят е редно да съществува и някакъв морал и съобразителност. 

Нещо, ако е законно, но не е прието от обществото за нормално, не мисля, че 

трябва да се случва. В крайна сметка, ако съществува някакъв риск, дори 



минимален, хората трябва да се замислят, че сега е момента да избегнем това 

нещо. Оставим ли ги да го направят, не мисля, че в Монтана ще остане някой да 

живее след 10 години. Ние тук, така или иначе, сме си с мръсен въздух." 

 

Фирмата, която ще изгражда инсинератора за изгаряне на вредни отпадъци, 

има действащ договор и в момента, за събиране и транспортиране на 

медицински отпадъци от болницата във Враца до Монтана, сподели още 

Светлин. 

 

"Те и в момента осъществяват транспорт и някакъв вид обработка на  отпадъци. 

Доколкото знам, един договор имат със сигурност с болницата във Враца и един, 

но не знам дали го изпълняват, с болница от Пловдив. Те в момента транспортират 

отпадъци от Враца до Монтана. На общественото обсъждане така и не 

разбрахме какво точно се случва с тия отпадъци. От РИОСВ обясняват, че те 

получават документи само за спедицията. След това, по думите на инвеститора, 

се обработват на 200 градуса и се транспортират до депото тук. Това е 

абсолютно недостатъчно, за да наречем унищожаването на този отпадък 

безвредно." 

 

Своето гражданското мнение против изграждането на инсинератор за изгаряне 

на медицински отпадъци жителите на Монтана ще изразят на 4 декември (петък) 

от 9:15 часа пред сградата на Младежкия дом.   

 

 


