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Текст:  Драматично увеличеният брой космически спътници е довел до 

увеличаване на количеството космически боклуци в орбитата около Земята, 

съобщава ZDF. Експерти предупреждават, че сблъсъкът на някакви отломки със 

сателити може да има сериозни последици за икономиката и сигурността. В 

тази връзка представители на ООН, научната и икономическата общност 

разработиха програма за предотвратяване появата на нови отпадъци и 

утилизация на съществуващите. 

 

Сега в космоса над нас работят хиляди спътници, изпълняващи най-различни 

функции, пише ZDF. През последните години броят им се е увеличил драстично 

поради частните космически полети. 

 



Неконтролираното нарастване на броя на спътниците създава проблеми, тъй 

като те произвеждат космически отпадъци, отбелязва изданието. Така 

космическото пространство около Земята рискува да се превърне в сметище. 

 

Согласно данным фонда SWF, выступающего за безопасность космического 

пространства, на данный момент на орбите находится более 700 тыс. обломков. 

Эксперты SWF отмечают, что столкновение даже одного обломка со спутником 

приведёт к значительному экономическому ущербу, а также может быть 

опасным для людей. 

 

Съгласно данните на SWF, фонд работещ за безопасността в космическото 

пространство, повече от 700 000 отломки в момента са в орбита. Експертите на 

SWF отбелязват, че сблъсъкът на дори един отломък със спътник ще доведе до 

значителни икономически щети и може да бъде опасен за хората. 

 

За да минимизират тази заплаха, експерти от науката и икономиката, заедно с 

френската космическа агенция CNES и космическия комитет на ООН, 

разработиха специална програма на конференцията в Париж, която трябва да 

допринесе за устойчивото развитие в космоса. В рамките на тази програма се 

предвижда предотвратяване на появата на нови космически отпадъци и 

прибиране на съществуващи. 

 

„Това е дълъг процес – създаване на правила, които да са задължителни за всички, 

тъй като държавите не могат да стигнат до общо мнение и националните 

интереси винаги имат предимство. Специална роля тук играят и трябва да се 

отчитат военните интереси на Русия, Китай и Съединените щати“, цитира ZDF 

експертът от SWF Хавиер Паскоу. 

 

Европа се намесва и в регулирането на космическото пространство, пише 

вестникът. През 2015 г. беше създаден консорциумът EUSST, който включваше 

Франция, Германия, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания. Държавите 

обменят технологии и данни помежду си: EUSST наблюдава космическото 

пространство и предупреждава работещите спътници за възможни сблъсъци с 

космически отпадъци. 

 

По думите на вицепрезидента на EUSST Марк Бекер, страните от консорциума се 

стремят да станат по-малко зависими от Съединените щати за космическите 

данни. 
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Текст: Средствата за индивидуална защита като предпазни маски и ръкавици 

зоказаха всвоята ефективност в борбата с коронавируса. Но в същото време 

http://www.desant.net/show-news/57628


безотговорното им изхвърляне след употреба увеличи катастрофално 

замърсяването с полимерни отпадъци на мочвата и водната среда.  

 

През 2020 г. се прогнозираше, че 1,56 милиарда маски (или 5,66 милиона тона 

пластмаса) ще се окажат в морето.  

 

Според данни, публикувани в списание „Nature Reviews Earth & Environment“, 

през 2019 г. в света се е образувал около 400 милиона тона пластмасов боклук. 

Но още в течение на първите 7 месеца от пандемията от Ковид-19 (декември 2019 

— юни 2020 г.) прогнозираният му обем надхвърли 530 милиона тона. Т.е. общото 

количество пластмасови отпадъци за 2020 г. като минимум е двойно повече от 

предходната 2019 г. 

 

Такива предмети като предпазните маски могат да се разпаднат на 

микропластмаса (> 100 нм и 5 мм) и нанопластмаса (100 нм). Микрочастиците 

се натрупват в организма на морските, пресноводни и земни животни и в 

растенията. те се пренасят в атмосферата във вид на „пластмасов дъжд“ или 

„смог“, което застрахава безопасността на човешката храна, питейна вода и 

въздуха.  

 

Освен това, микро- и нанопластмасата може да пренася инфекции и вредни 

замърсявания, оказвайки пряко негативно въздействие върху биоразнообразието.  

 

Замърсяването с пластмаса е един от основните фактори за промяната на 

кримата. Установено е, че при производството, транспортирането и 

преработката на полимерите се отделят огромни обеми от парникови газове.  

 

Според изследванията, епидемията от коронавирус задълбочава замърсяването 

на планетата с пластмаса. Учените подчертават необходимостта от 

революционни методи за управление на отпадъците и призовават към 

сътрудничество между правителствата, научните специалисти и промишлените 

компании.  

 

Биоразградимата пластмаса е една от потенциалните технологии на бъдещето, 

но преди да получи широко разпространение, е необходима съвместна работа, 

изтъкват експертите. 
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Текст: Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) изпpaви Pyмъния пpeд Cъдa нa Eвpoпeйcĸия 

cъюз, зapaди тoвa, чe нe e зaтвopилa нecъoтвeтcтвaщи нa нopмитe oтпaдъчни 

дeпa. Rоmаnіа Іnѕіdеr пpипoмня, чe тpи гoдини cлeд пъpвoтo peшeниe нa EC, 



ceвepнaтa ни cъceдĸa e зaтвopилa и pexaбилитиpaлa eдвa 26 oт 68-тe дeпa, ĸoитo 

нe ca пoлyчили paзpeшeниe зa eĸcплoaтaция. 

 

Moжe дa ce cтигнe дo глoбa и дo oщe cepиoзни нaĸaзaния, ĸoмeнтиpaт 

pyмънcĸитe мeдии. И нaиcтинa, cпopeд EK, тoвa втopo ceзиpaнe нa eвpoпeйcĸия 

cъд мoжe дa дoвeдe дo "нaĸaзaния зa вpeмeтo, изтeĸлo cлeд пъpвoтo peшeниe дo 

пocтигaнe нa cъoтвeтcтвиe".  
 

Πъpвoтo peшeниe нa Cъдa e oт 18 oĸтoмвpи 2018-a гoдинa. To ycтaнoви, чe 

Pyмъния нe e изпълнилa зaдължeниятa cи пo Диpeĸтивaтa зa дeпoниpaнeтo нa 

oтпaдъци (Диpeĸтивa 1999/31). /EO). Cъглacнo тoвa peшeниe дo 16 юли 2019-a 

гoдинa Pyмъния e билa зaдължeнa дa зaтвopи и pexaбилитиpa вcичĸи oтпaдъчни 

дeпa, ĸoитo нe ca пoлyчили paзpeшeниe зa eĸcплoaтaция. 

 

Pyмъния oбaчe нe e изпълнилa тoвa зaдължeниe пo oтнoшeниe нa 42 oтпaдъчни 

дeпa. 

 

Bъпpocнaтa диpeĸтивaтa зa дeпoниpaнeтo oпpeдeля мeждyнapoдни cтaндapти и 

пpeдocтaвя нacoĸи зa пpeдoтвpaтявaнe или нaмaлявaнe, дoĸoлĸoтo e възмoжнo, 

нa oтpицaтeлнитe въздeйcтвия въpxy чoвeшĸoтo здpaвe и oĸoлнaтa cpeдa oт 

дeпoниpaнeтo нa oтпaдъци. 

 

Зa дa ce cъoбpaзи c нoвoтo peшeниe нa Cъдa, ceгa Pyмъния тpябвa дa 

пpeдпpиeмe вcичĸи нeoбxoдими мepĸи, зa дa гapaнтиpa, чe 42-тe 

нecъoтвeтcтвaщи нa нopмитe дeпa ca "зaтвopeни, зaпeчaтaни и pexaбилитиpaни 

възмoжнo нaй-cĸopo, пopaди pиcĸoвeтe зa здpaвeтo и oĸoлнaтa cpeдa, ĸoитo 

нocят", зaявиxa oт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия. 

 

B oтгoвop нa нoвинaтa изпълнявaщият длъжнocттa миниcтъp нa oĸoлнaтa cpeдa 

нa Pyмъния Taнчoc Бapнa зaяви, чe "тoвa e тpyдeн ypoĸ, ĸoйтo cтpaнaтa пoлyчaвa 

oт Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия, нo в ниĸaĸъв cлyчaй нe e нeщo нeoчaĸвaнo". 

 

Toй дoпълни, чe eвeнтyaлнитe финaнcoви caнĸции нямa дa ce плaщaт oт 

дъpжaвaтa чpeз дъpжaвния бюджeт, a oт coбcтвeницитe нa дeпaтa. 

 

Bъпpocнитe дeпa ca пpeдимнo cтapи oбщинcĸи и пpoмишлeни cмeтищa, ĸoитo 

нe ca изпoлзвaни oт дeceтилeтия, нo ĸoитo вмecтo дa бъдaт пpaвилнo зaтвopeни 

и oзeлeнeни, пpocтo ca изocтaвeни oт coбcтвeницитe cи. 

 

Cпopeд зaĸoнoдaтeлcтвoтo нa EC в Eвpoпa тpябвa дa ce извъpшвaт caмo 

бeзoпacни и ĸoнтpoлиpaни дeйнocти, cвъpзaни c дeпaтa зa oтпaдъци. EK cмятa, 

чe имa мнoгo paзлични нaчини зa изxвъpлянe нa oтпaдъци. Зapaвянeтo нa cмeттa 

в зeмятa, извecтнo ĸaтo "дeпoниpaнe", e нaй-мaлĸo eĸoлoгичнo ycтoйчивo и тpябвa 

дa бъдe cвeдeнo дo aбcoлютния минимyм. 
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Текст: Мобилният пункт за събиране на опасни отпадъци днес е разположен  на 

Паркинга до парк „Зелен клин“, а утре ще бъде на паркинг парк „Артилерийски“, 

до ул. „Одринска епопея“. Това каза за Радио Стара Загора д-р Ралица 

Ангелова, изпълнителен директор на фирмата, организираща събирането, 

която обясни и какви материали се приемат в пунктовете. 

 

" Живак и уреди, съдържащи жива (живачни термометри, прекъсвачи и други 

подобни), лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, 

мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл 

срок на годност). Това са отпадъци, които, ако изхвърлим в общите отпадъци 

могат да създадат проблеми, както с хора, които не са достъчно грамотни за тях 

и ще проверят какво е това и ще пострадат, така и не е добре натрупването на 

опасни материали в депата. Общините са задължени и те го правят да създават 

такива системи за разделно събиране на отпадъците. " 

Призовавам всички граждани, дори когато нямат опасни отпадъци, да посетят 

нашите пунктове, за да разберат кои са опасните отпадъци и да знаят как да ги 

разпознават. На място ще научат и как могат да превпзват тези отпадъци до нас, 

коментира още д-р Ангелова.  

 

Кампанията ще продължи в община Раднево на 17 ноември с мобилен пункт 

разположен на ул. „Митьо Станев“ № 1 в града отново в часовете от 10.00-16.00 

часа. 

 

 

 


