
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

28 ЮЛИ 2020 г. 

 

                                                  

 

Източник: БНТ 

 

Заглавие: Над 100 души чистят незаконни сметища в Мартиново 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101315517/nad-100-dushi-chistat-nezakonni-

smetishta-v-martinovo 

 

 
 

Текст: Започна почистването на две незаконни сметища в село Мартиново. В 

акцията, се включиха кметът на Чипровци Пламен Петков, работещите в 

администрацията на общината и доброволци от всички населени места. 

 

Първо бе премахнато малко сметище, а след това групата се премести на 

терена, стопанисван от бившето Държавно минно-предприятие. В почистването 

се включи и техника, съобщи Пламен Петков: 

 

"10-12 години, тази област се използва за сметище и то от всички нас, без 

изключение. Ние сме си го направили, ние ще си го изчистим. Инициативата е 

подета от млади момчета от Мартиново, за което им благодаря. Виждате днес 



направихме голяма организация, над 100 човека от общинска администрация, 

доброволци сме тук, 3 коли за сметоизвозване, 2 самосвала, багер, 

предполагам, че ще изхвърлим 20, 30 тона боклук. Едно сметище вече е 

изчистено." 

 

 

75-годишният Стефан Ангелов от Мартиново е един от доброволците, включили 

се в акцията: 

 

"Трябва да се приведе в приличен вид, вероятно от трите селища е боклука." 

 

Иван Иванов и Севдалина Петкова също събираха боклуците край Мартиново: 

 

"Поне над 20 години е събиран този боклук. Най-хубавото е, че сегашният кмет 

общински кмет приема всяка забележка и реагира... Намерихме едни 

шишенца те са ползвани при свадбата по времето на моите родители, вместо 

чашки за ракия. Значи колко годишен е боклука, лошото е, че е станало традиция 

да се хвърля тук." 

 

Пламка Иванова е дошла от София, за да се включи в акцията: 

 

"Всеки разсъждава, че до оградата- това е моето. А общото, което е, не го 

интересува никой. Докато сме на този етап като съзнание явно това ще бъде 

положението." 

 

Кметът на Чипровци Пламен Петков е категоричен, че няма повече да се допуска 

замърсяване на терена.  

 

"Призовавам всички след това да бъдем безкомпромисни, ще сложим на тунела 

камери да санкционираме, който влезе. Територията на сметището не е 

общинска, тя е на министерството на икономиката." 

 

Почистването на сметището край Мартиново ще продължи и в следващите дни. 

 

Източник: БТА 

 

Заглавие: Представители на бизнеса в Кюстендил се обединяват от обща кауза 

за рециклиране на отпадъци в помощ на обществени инициативи 

 

Линк: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2252676 

 

 
 

Текст: Представители на рестораньорския и хотелиерския бизнес в Кюстендил се 

обединяват от обща кауза за рециклиране на отпадъци, в помощ на обществени 

инициативи. Те ще събират отпадъците от пластмаса и метал, които ще се 

рециклират, а със събраните средства ще се помогне първо в благотворителна 



акция за болно дете от града. Идеята е всички, членуващи в местното обединение 

на ресторантьорите и хотелиерите в града - около 45 души - да продължат 

инициативата и в бъдеще. 

 

 "След приключването на тази акция ще работим пак заедно, независимо дали 

ще е за това детенце или за нещо друго. Вместо да замърсяваме околната 

среда и да изхвърляме тези суровини на вятъра, те ще отидат за нещо полезно", 

каза за БТА председателя на сдружението по туризъм Станислав Димитров. 

 

На заведенията и хотелите в града ще бъдат залепени зелени стикери, които ще 

указват включилите се в инициативата. 

 

Първите набрани средства от инициативата ще отидат за купуването на 

електрическа инвалидна количка за 11-годишната Даная. Рехабилитацията също 

е изключително важна за нея, а и тя не е по силите на семейството й, каза 

организаторката на кампанията Искра Стоилова. Тя инициира наскоро и акцията 

"Кюстендил - рециклиране с кауза". Целта е събраните средства от 

рециклирането на отпадъци в домакинствата да бъдат използвани за 

обществени каузи в града и селата от общината. 

 

Източник: БНР 

 

Заглавие:  Кампанията „Лист по лист“ отново в действие 

 

Линк: https://www.bnr.bg/varna/post/101317052/list-po-list-e-otnovo-v-deistvie 

 

 
 

Текст: Доброволците на кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по 

лист“ Илиян Илиев и Валентина Вадже отново са на линия, за да направят вашия 

офис повече „зелен“. Кампанията прекъсна за близо месец заради сериозни 

технически проблеми по автомобила, с който се извозва хартията за 

рециклиране. 

 

Вече 20 години мисията на кампанията е да спасява дървета от изсичане, като 

предава за рециклиране използваната хартия от офиси, учебни заведения, 

учреждения и домове във Варна. Това е най-дългогодишната и устойчива 

екологична кампания на Обществен център за околна среда и устойчиво 

развитие, а и не само. Започнахме с идеята „Един тон рециклирана хартия 

спасява от изсичане 17 дървета“. И така вече 20 години дърветата в малката 

варненска гора станаха 16 000. 

 

 Ако искате да предадете листи в кампанията „Лист по лист“, може да подадете 

заявка на тел. 052 / 306-423 или info@ecovarna.info. 

 

Източник: БНР 

 

https://www.bnr.bg/varna/post/101317052/list-po-list-e-otnovo-v-deistvie


Заглавие: Поставят обществени компостери в община Криводол 

 

Линк: https://bnr.bg/vidin/post/101316307/postavat-obshtestveni-komposteri-v-

obshtina-krivodol 
 

 
 

Текст: Компостиращи инсталации за зелени отпадъци ще бъдат поставени в 

община Криводол. Компостерите ще бъдат 17 на брой и ще бъдат разположени 

в различни населени места от общината. Предвижда се да бъдат поставени и 

около 100 компостери в домакинства от населените места, които са изявили 

желание, това каза за Радио ВИДИН Христо Доков кмет на общината: 

 

"Става дума за растителните отпадъци. Ние сме от селски тип община, всяко 

едно населено място има градина, трева която се коси, има клони и храсти. 

Вместо да се изхвърлят в кофите за боклук и да ги караме на депото в Монтана 

и да се товарим с разходи. В частни домове ще има такива инсталации, ще има 

в училища, кметства и др. Те са определени къде ще бъдат преработващите 

машини. Получения материал ще се използва за наторяване" 

 

Финансирането е по проект на министерството на околната среда и водите за 

сумата от малко над 380 000 лв. До месец се очаква да започне изграждането 

на компостиращите инсталации. 

 

Източник: Труд 

 

Заглавие: Разкриха крадец, оставил квартал без улично осветление 

Линк:https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0

%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-

%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5/ 

 

 
 

Текст: 43-годишен мъж е задържан за 24 ч и обвинен в кражба на 240 метра 

електрически проводник, съобщиха от ОДМВР-Варна. 

 

На 23 юли апашът срязал и отмъкнал кабела, който захранва с осветление кв. 

"Аспарухово". От полицията уточниха, че заловеният има криминални 

https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


регистрации, а срещу него е образувано досъдебно производство. Издирват се 

и авторите на други две идентични кражби в същия квартал, както и вандали, 

потрошили 50 разпределителни кутии и задигнали 1,2 км кабели в кв. 

"Владиславово". 

 

Посегателствата са извършени от началото на юни, информираха преди дни от 

дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна. 


