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Източник: Мениджър 

 
Заглавие: Опасност от космически отпадъци отмени излизане в открития космос 

на американски астронавти 

 

Линк: https://manager.bg/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/opasnost-ot-

kosmicheski-otpadaci-otmeni-izlizane-v-otkritia-kosmos-na-amerikanski-astronavti 

 

 
 
Текст: Излизането в открития космос на американски астронавти от 

Международната космическа станция (МКС), планирано за днес, беше 

отменено поради заплахата от сблъсък с космически отпадъци, съобщи НАСА. 

Астронавтите Франк Рубио и Джош Касада трябваше да извършат монтажни 

работи на повърхността на МКС за инсталиране на нов слънчев панел, за да 

увеличат капацитета на системата за захранване. 

 

Както посочи НАСА, в хода на подготовката на астронавтите за навлизане в 

безвъздушното пространство на космоса, „данните за проследяване от 
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специализираната апаратура на части от космическия боклук, показаха 

опасната им близост до станцията“, обясниха от космическата агенция на САЩ. 

 

Въз основа на тези нови данни контролът на мисията в Хюстън нареди на 

астронавтите да спрат да се подготвят за излизания в открития космос. 

Американският екипаж, съвместно с руските му колеги, започна процедурата за 

извършване на маневра за отдалечаване на станцията от космическите 

отпадъци. 

 

Според НАСА, за извършване на маневрата ще бъде използван двигателят на 

руския товарен кораб "Прогрес-81", скачен към МКС. Стартирането на двигателя 

е планирано за 08:42 ч. по време на източното крайбрежие на САЩ. В същото 

време се подчертава, че екипажът на станцията не е в непосредствена 

опасност. Според НАСА, без маневрата парчетата космически отпадъци може 

да преминат на по-малко от 400 метра от станцията. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: 1/3 от произведените пластмаси попадат в морската околна среда 

 

Замърсяването на морето е акцент в Деня на отворените врати в ТД "Родни 

Балкани" 

 

Линк: https://bnr.bg/varna/post/101754248/1-3-ot-proizvedenite-plastmasi-popadat-

v-morskata-okolna-sreda 
 

 
 

Текст: Ден на отворените врати се провежда днес в Туристическо дружество 

„Родни Балкани“ във Варна.  

 

Акцентът е върху замърсяването на морето и плажовете – проблем, с който се 

сблъскваме от години. Инициативата е съвместна с Черноморската мрежа на 

НПО, а целта й е да информира обществеността за мащабите на 

замърсяването, вредите от него и какви мерки се предприемат на европейско, 

национално и местно ниво. 

 

Около 1/3 от произведените пластмаси и най-вече тези за еднократна употреба 

стават отпадъци и попадат в морската околна среда. Това каза за Радио Варна 

Ема Гилева, която е ръководител на Черноморската мрежа на НПО. В България 

една от мерките за решаване на този проблем е разделното събиране и 

рециклирането.  

 

Според Ема Гилева е необходимо контейнерите за разделно събиране на 

отпадъци да са по-големи и по-удобни.  

 

Дали обаче сме дорасли като общество да рециклираме и да не замърсяваме?  
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Севдалина Христова, която е активист и член на ТД „Родни Балкани“ смята, че 

няма как един човек да осъзнае, че е проблем да си хвърля боклука на земята, 

ако има друг човек, който върви след него и го почиства.  

 

През есента тя е взела участие в различни инициативи по почистване на плажната 

ивица. От Черноморската мрежа на НПО съвместно с ТД „Родни Балкани“ 

организираха акция по мониторинг на морските отпадъци заедно с младежи и 

техните родители. Те са установили, че най-големият проблем са цигарените 

фасове, които често можем да срещнем не само на улицата, но и по плажната 

ивица. 

 

Източник: БНР 
 

Заглавие: Доброволци събират отпадъци по Черноморието в кампанията 

“Чистата Коледа” 

 

Линк: https://bnr.bg/sofia/post/101754565 

 

 
 

Текст: На 26 декември на плаж Аркутино и на 28 декември на територията на 

Камчийски пясъци, ще се проведе традиционната кампания “Чистата Коледа”. 

Тази година мотото на инициативата е ”Морето не е за една ваканция”. 

 

Целта на кампанията е, с помощта доброволци от цялата страна, да се опази 

околната среда. За първи път “Чистата Коледа” ще се проведе на две събитийни 

дати. 

 

„Чистата Коледа“ организираме за пета година. Това е събитие, което събира 

след празниците всички, които имат отношение към морето. Самото събитие до 

момента е събрало 2 тона отпадъци. Доста символична цифра на фона на това, 

което се влива в Черно море само за един. Това е нашият начин да представим 

проблема пред хората“, каза в предаването „Радиокафе“ Илияна Стоилова – 

съорганизатор на събитието. 

 

Тази година, участниците ще бъдат със специален коледен дрескод, а след 

приключване на официалната част е предвидено и време за тържествено 

отчитане на резултатите и награди. 

 

Илияна Стоилова добави, че “Чистата Коледа” е с фокус и към децата, тъй като 

има образователен елемент. Те научават много за морето, растителността, 

обитателите му и как да пазят природата. 

 

Статистиката сочи, че фасовете са едни от най-често срещаните отпадъци по 

плажовете в България и по света. Според ИБЕИ-БАН, през последните седмици на 

година на плаж Аркутино се откриват 289 отпадъка за 100 м от плажа, на плаж 

Алепу - 188 отпадъка / 100 м, а на плаж Златна рибка - 110 отпадъка за 100 м от 

плажната ивица. 
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До момента в кампанията са се включили над 150 души, като те всяка година се 

увеличават, каза Илияна Стоилова. 

 

Източник: Дневник 

 

Заглавие: Горят отпадъци на пристанище Бургас-запад 

 

Линк:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/12/22/4431293_goriat_otpaduci_na_pris

tanishte_burgas-zapad/ 
 

 
 

Текст: Голям пожар гори на пристанище Бургас-запад, съобщи БНТ. По 

информация на полицията горят складирани отпадъци. 

 

 

Три противопожарни автомобила се опитват да потушат пламъците. Няма 

информация за пострадали хора, нито огънят да е засегнал съседните машини 

и постройки. 

 

 

Димът обаче се вижда от километри и притесни сутринта жителите на Бургас, 

уточнява БНТ. Кранове се опитват да издърпат извън обхвата на огъня други 

складирани отпадъци, предаде Би Ти Ви. 
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