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Източник: Сега 

 

Заглавие: Земята може да има пръстени като Сатурн - от боклук 

 

Линк: https://www.segabg.com/node/199407 

 

 
 
Текст: Земята е изправена пред голям проблем с космическите отпадъци. Този 

проблем ще се влоши с нарастването на броя на компаниите и правителствата, 

които изстрелват сателити, космически кораби. Колкото повече туристи се качат 

в орбита, толкова повече боклук ще има там.  

 

Голяма част от това, което изпращаме в космоса, в крайна сметка изгаря в 

атмосферата, но част остава в орбита. Джейк Абът, професор в Университета 

на Юта, прогнозира, че ситуацията може да стане толкова лоша, че Земята да 

изглежда като Сатурн в бъдеще. 

 

"Земята скоро може да има свои собствени пръстени, но те ще бъдат направени 

от отпадъци“, каза той. Според Европейската космическа агенция в орбита вече 

има около 170 милиона парчета космически боклук с диаметър над един 

милиметър. Около 670 000 са по-големи от 1 сантиметър. 

https://www.segabg.com/node/199407


 

Компании като SpaceX изстрелват много сателити в орбита, увеличавайки риска 

от сблъсък между тях. 

 

Джейк Абът смята, че възможен начин за почистване на космически отпадъци би 

бил с помощта на магнити. 
 

Източник: Trafficnews.bg 

 

Заглавие: За кой ли път: Черен дим се стеле над Шекера, отново горят стари гуми 

 

В този район това е доста често срещано явление 

 

Линк: https://trafficnews.bg/plovdiv/za-koi-li-pat-cheren-dim-se-stele-nad-shekera-

otnovo-goriat-229863/ 

 

 
 
Текст: Пожар се е разразил преди минути в близост до КАТ Пловдив в Шекер 

махала. За това сигнализира читател на TrafficNews. Най-вероятно става въпрос 

за горене на излезли от употреба гуми и отпадъци. В този район това е доста 

често срещано явление. 

 

Припомняме, че паленето на гуми е сериозно нарушение, по закон 

притежателите на излезли от употреба гуми са длъжни да ги предават 

задължително на специализираната площадка за събиране и съхранение, която 

се намира в базата на ОП „Чистота“ на ул. "Даме Груев" 64. От там те се предават 

за рециклиране. 

 

Освен това местата за смяна и продажба на гуми са задължени да имат 

сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните стари 

гуми. Тези търговски обекти са задължени да осигурят възможност за приемане 

на излезли от употреба гуми безплатно. 

 

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на 

физически лица, които изхвърлят излезли от употреба гуми на неразрешени за 

това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000 лева. За 

нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми на физически лица се 

налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000 лева. За юридически 

лица, които нерегламентирано изхвърлят и/или изгарят излезли от употреба гуми, 

се налага административно наказание в размер от 1 400 до 4 000 лева, 

припомнят от инспектората. 
 

Източник: Труд 

 

Заглавие: Въвеждат нови санкции за незаконно изгаряне на отпадъци във Варна 

 

Линк:https://trud.bg/%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%

82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-



%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%86%D0%B8-

%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/ 

 

 

Текст: До 5000 лв. ще плащат гражданите нарушители 

 

Нови санкции за незаконно изгаряне на боклуци са заложени в бъдеща Наредба 

за управление на отпадъците. Проектът й бе одобрен от постоянната комисия 

"Благоустройство и комунални дейности" към местния парламент, а очакваните 

резултати от прилагането й са увеличаване на количествата отпадъци за 

рециклиране и намаляване на депонираната смет.  

 

Освен за фирмите, в наредбата са предвидени и санкции за физически лица, 

които изгарят незаконно боклуци. Глобите са от 2000 до 5000 лв. и се удвояват при 

повторно нарушение. За рецидив и изхвърляне на опасни отпадъци еднолични 

търговци и фирми ще плащат от 20 000 до 100 000 лв. Запазват се санкциите от 

300 до 1000 лв. за граждани, изхвърлящи смет на неразрешени места, а за 

юридическите лица сумите варират от 1400 до 4000 лв. 

 

Контролът по наредбата ще упражнява кметът на Варна или оправомощени от 

него длъжностни лица. Те ще имат право както да установяват самоличността на 

проверяваните от тях лица, така и на достъп до всички обекти и до цялата 

документация, необходима за проверката. Служителите ще могат да влизат в 

недвижими имоти след осигурен достъп от страна на собственика, ползвателя 

или наемателя. Ако бъдат възпрепятствани, ще налагат на физическите лица 

глоби от 200 до 1000 лв., а на фирмите - от 5000 до 10 000 лв.  

 

На заседанието съветниците одобриха и две програми за насърчаване 

използването на енергия  от възобновяеми източници и биогорива на територията 

на община Варна. Първата е краткосрочна в рамките на 3 г., а втората е 

дългосрочна и обхваща 10-годишен период. Целта е през 2030 г. делът на 

енергията от ВЕИ да се увеличи до 32% от брутното крайно потребление. 

 

 


